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 پژوهشگر فوق دکترای جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 14/3/90 پذیرش: 12/11/89دریافت: 

                                        
 (Gellner 1983, 55) «هاست ناسیونالیسم است که مولد ملت»    

 کید دارد.اناسیونالیسم ایدئولوژی ملت است و بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش ت: چکیده 

با حاضر، مقاله در  همزاد گریزناپذیر مدرنیته ایرانی است. ،ای خود ناسیونالیسم ایرانی با پیشینه دوسده

مورد بررسی قرار آن  شساز پیدای اهداف و ابعاد زمینه ،م ایرانی در سده نوزدهمبازخوانی ناسیونالیس

. پیدایش ناسیونالیسم ایرانی در این سده، پیامد گریزناپذیر بحران ناشی از رویارویی ایران گیرد می

و روشنفکران  دولتمردانگرایانه و ابتدایی در میان برخی  است که به صورت نخبه یتسنتی با مدرن

های نوگرایانه تبلور یافت. ناسیونالیسم ایرانی در اصل در واکنش  ها و اندیشه یرانی و در قالب سیاستا

و سرانجام در برابر استبداد  کردضداستعماری بروز  نحوهای مهاجم خارجی، به  طلبی قدرت به توسعه

ر حفظ استقالل های ایرانی در این دوره ب ضداستبدادی به خود گرفت. ناسیونالیست شکل داخلی،

کمابیش در زمره اهدافشان داشتند.  نیزهویت و یکپارچگی ایران را  حفظهر چند  کردند،ایران تمرکز 

ایران، ماهیتی  یتنوع و در حال دگرگونماز همین دوره، ناسیونالیسم ایرانی به تدریج در پیوند با زمینه 

یشی مدنی به آن داد و سپس در گرا ،های سیاسی مدرن چندبعدی یافت. آشنایی و دریافت داده

دستاورد  مهمترینهای فرهنگی، گرایشی باستانی و مذهبی نیز یافت.  بازگشت به داشته

درآمد  های حکومت قانون به عنوان پیش های ایرانی تا پایان سده نوزدهم، پردازش زمینه ناسیونالیست

ز همین دوره است که زمینه حق حاکمیت ملت بود که سرانجام در مشروطه ایرانی رونمایی شد. ا

ملت فرهنگی یک و فرایند تدریجی گذار از  گرفتسازی در ایران معاصر شکل  اشکال گوناگون ملت

 تحقق نیافته است. به طور کامل ، هر چند تاکنونشدریزی  ملت سیاسی پییک به 

 تاریخی      شناسی گرایی، ملت، جامعه : ناسیونالیسم ایرانی، ناسیونالیسم مدنی، باستانگانکليدواژ
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 مقدمه

( و 19 ،1383دهد )اسمت  ناسیونالیسم ایدئولوژی است که ملت را در مرکز عالیق خود قرار می

هماه   ،اسامت اعتقااد  (. باه  2 ،1388بخشی گریزناپذیر از جهاان مادرن باوده و هسات )گلنار      

، امپریالیساتی،  کاار، رادیکاال   اعام از ماذهبی، ساکو ر، محاف اه     ،های ناسیونالیساتی  ایدئولوژی

. وی ناسیونالیسام را  اسات مشاتر    یعنای جساتجوی ملات    در یاک چیاز   غیره،طلب و  جدایی

داند که درصدد رسیدن و حفظ استقالل، وحدت و هویت یک جمعیت  جنبشی ایدئولوژیک می»

)اسامت  « انسانی است که برخی از اعضای آن باور دارند که مساوی با یک ملت بالفعل یا بالقوه

. ناسیونالیسم پدیده مدرنی برای برساختن ملت، حتی با رونمایی گذشاته  است( 37و  41 ،1383

بازگشت به گذشاته شاکوهمند نیسات،     ،سرنوشت هر ملتی» ،در زمان حال است. از این دیدگاه

 ،1383)اسامت  « در شرایط مدرن و تحت شرایط در حاال تحاول اسات    ،بلکه بازتولید روح آن

باید دریابیم که وجه ممیزه دوران معاصر چیست، نه آنکاه   ،م ناسیونالیسمبرای فه»(. بنابراین، 48

 بااره (. هابزباام در 115 ،1388)گلنار  « های آن با اعصار گذشته برآییم در جست و جوی اشترا 

فهم جاام  تااریا انساان در دو ساده پیشاین، بادون در        »است که  معتقداهمیت ناسیونالیسم 

بیاانگر امار    ،یبات همراه آن ممکن نیست. چه اینکه این مفهاوم و واژگان و ترک "ملت"اصطالح 

 . (Hobsbawm 2004, 1)« هاست مهمی در مناسبات انسان

سازی، حاکمیت ملت، مناف  ملت، مصلحت ملای، رابطاه دولات و     ملت از بابتناسیونالیسم 

ملت، مشروعیت دولت، و مبااحیی ن یار هویات، وحادت و یکپاارچگی ملای، اساتقالل ملای،         

حائز اهمیت است. با وجود اهمیت پدیاده   ،یدایش تفکر ملی و مفاهیم مرتبط با این نوع اندیشهپ

 (. باه ویاژه  193 ،1383)احمدی « کم بحث شده است ،در مورد ناسیونالیسم ایرانی»ناسیونالیسم 

کمتر ماورد توجاه قارار     ،های ناسیونالیسم ایرانی سده نوزدهم به عنوان سده پیدایش زمینه اینکه

ای که باه ایان گفتاار مرباو       با تمرکز بر سده نوزدهم، تا اندازهحاضر، گرفته است. در پژوهش 

 زیارا . شاود  مای بررسای  هاای آن   زمینه ناسیونالیسم ایرانی و گرایش است، درباره بخشی از پیش

کنکاش درباره ملات و  »( در این دوره پدید آمد و 57 ،1384)اکبری  "گفتارهای ایرانیت جدید"

مشالله ههنای    مهمتارین گی ملی، تحت تاثییر یاک رشاته عوامال داخلای و خاارجی، باه        یگان
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جسات و جاوی    باه بعاد،   (. از آن سده186 ،1381)انتخابی  1«روشنفکران و نخبگان تبدیل شد

در راستای گذار از یک ملت فرهنگی به یک ملت سیاسای دنباال    "حق حاکمیت ملت" پایان بی

داشاته    هنوز در جستجوی یک هویت سیاسی ]ملی[ معطل نگاه  ایران را»شد. هر چند این گذار 

خواهی، هنوز ملت ایاران،   ( و بعد از صدوپنجاه سال تالش برای قانون33 ،1381)اتابکی « است

تارین   ترین و اساسی در آرزوی ایجاد یک دولت ملی و قانونی در آتش اشتیاق دستیابی به ابتدایی

فهم چگاونگی تکاوین ناسیونالیسام در     ،(. بنابراین13 ،1387سوزد )آجودانی  حقوق خویش می

 ،"ملات ایاران  " شاهمیت دارد کاه باه در  پیادای    به این دلیلاز مشروطه،  قبلسده نوزدهم و 

عوامال  » ،آدمیات اعتقااد  کناد. باه    های ایدئولوژیک در ایران معاصر کمک می منازعات و شکاف

کاار افتااد کاه نیاروی انگیازش و روان      تاریخی و اجتماعی خاصی در سده گذشته ]نوزدهم[ به 

 (.114 ،1349)آدمیت « و ایدئولوژی ملی جدید را بساخت -ای به ملیت ایران داد تازه

ناسیونالیسام ایرانای در ساده ناوزدهم در     شود که  حاضر، بررسی میدر پژوهش  از این رو،

بادین  فات   هاایی شاکل گر   هاا و گارایش   پاسا به چه مسثله/ مسایلی، چگونه و با چه ویژگای 

های ناسیونالیستی برخی دولتمردان و روشنفکران ایرانای   ها و اندیشه ای از سیاست نمونهترتیب، 

گیری، اهداف و ابعاد ناسیونالیسم ایرانی با ارجاع به  در سده نوزدهم با هدف واکاوی زمینه شکل

مقابله و  ،رسیمورد بر مذکور، و پژوهشگران دوره 2مناب  دست اول و دست دوم مورخان ایرانی

                                                           
و مستدلی  های مستند . پرسش درباره قدیم یا جدید بودن ناسیونالیسم ایرانی، پرسشی بنیادی است که به پاسا1

شود )برای مطالعه  شان در این زمینه مشخص می ها از نوع پاسا ها و غیرمدرنیست نیاز دارد و مواض  مدرنیست

 رجوع کنید(. 1390 دیدگاه برخی پژوهشگران در این زمینه به میرزایی

شناسی کنونی ایران،  هاند و در جامع شناسان ایرانی، ارتبا  علمی اندکی با مورخان ایرانی برقرار کرده جامعه 2.
شناسی ایران  ای که ظاهرا تاریا )زمان( در جامعه های تاریخی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به گونه داده

شناسی تاریخی ایرانی شکل بگیرد، بلکه  شناس یک مورخ باشد تا جامعه فراموش شده است.  زم نیست که جامعه
های گردآوری شده مورخان، زمینه  شناس ایجاد شود و داده مورخ و جامعه بیش از آن  زم است فهمی همد نه بین

محور است و در واق ، با  شناسی فراهم کند. زیرا پدیده اجتماعی در ایران، به شدت تاریا های جامعه را برای تحلیل
یک، عمال  شناسی تاریخی درجه بدین ترتیب، جامعه»در سر و کار داریم.  "واقعیت اجتماعی تاریخی"نوعی 

بالند،  مشی خود می دامنه که به ربط و تناسب سیاست و خط تواند در مقایسه با مطالعات تجربی محدود و تنگ می
(. در 13، 1388به نقل از اسکاچپول  1982)سابل « راج  به عالیق و امور واقعی زندگی معنادارتر سخن بگویند

(؛ در 111، 1385به نقل از همیلتون  16، 1982)آبرامز « ی باشدشناسی تاریخ شناسی جدی، باید جامعه جامعه»واق ، 
 ی است.خیتارریغ، به شدت اند ی مواردی، به جز در رانیای شناس جامعهظاهرا  کهی حال
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هاای   زمینه گارایش  از پیش ییگیری و ارائه الگو با نتیجهمقاله حاضر، گیرد. سپس  تحلیل قرار می

 .یابد نوظهور ناسیونالیستی در این دوره خاص از ایران پایان می

 مباحث نظری

، "انگااری  ازلای "مفهوم ناسیونالیسم در قالب ساه پاارادایم   درباره مجاد ت ن ری  ،به طور کلی

؛ اسامت  1383باه اوزکریملای   ر.   شده است ) یزیر پی "نمادپردازان قومی"و  "ها مدرنیست"

اسات کاه ملات و     ماذکور ایان  (. پرسش اساسی هر سه پارادایم 1384و اسمت و وست  1383

اعتقادشاان باه    ،ها   خصوصیت مشتر  مدرنیستاستهای مدرنی  ناسیونالیسم تا چه حد پدیده

کیاد بار فرهناگ و    ثت ،عمومی نمادپردازان قومی ویژگیاسیونالیسم است؛ ها و ن مدرن بودن ملت

اعتقاد به قدمت و  ،انگاران هویت قومی خصیصه مشتر  ازلی ،های قومی است؛ و با خره گذشته

بیاانگر   ،هاای یادشاده   (. هار کادام از پاارادایم   80 ،1383ها است )اوزکریملی  بودن ملت  طبیعی

دهند. چه اینکاه خاود پدیاده     یین عامی از این پدیده به دست نمیو تب هستندبخشی از واقعیت 

هیچ ن ریاه عماومی   »دهد. پس  چنین امکانی را به دست نمی ،ماهیتش نیز بر اساسناسیونالیسم 

اگر ناسیونالیسام یاک   (. »23 ،1383)اوزکریملی « تواند وجود داشته باشد درباره ناسیونالیسم نمی

تواند با د یل درونی که در بطان هار    ها را در برگیرد، مطمئناً نمی ملت تمامیپدیده عام باشد و 

توضیح داده شود. این د یل به طور خاص به هر ملات و فرهناگ آن    ،کنند جنبش ملی عمل می

هاای رقیاب وجاود     ناسیونالیسام  ،توانند اطالق عام یابند، زیرا در چنین صاورتی  مربوطند و نمی

و تااریخی   ای ناسیونالیسم به شدت گرایش زمیناه  ،(. بنابراین114 ،1388)گلنر « نخواهند داشت

هاای   ها و ن ریاه  های تبیینی هر کدام از پارادایم محدودیتبا دارد. این ویژگی ناسیونالیسم همراه 

، اسات  (Hobsbawm 2004) "قومیات و زباان  "، که اغلب اروپامحور و مبتنای بار معیاار    نهاهیل آ

روی پژوهشگر  پژوهش درباره پدیده ناسیونالیسم پیش ا دررشناختی جدی  های روش محدودیت

پدیاده   ،این است که ناسیونالیسم ایرانای حاضر . از آنجایی که مدعای اصلی نوشتار دهد قرار می

هاای گذشاته و حاال را دارد، پاارادایم مدرنیسام و       گیاری از داده  نوینی است که تواناایی بهاره  

 با این ادعا دارند. بیشترین مناسبت را  ،نمادپردازی قومی

دانناد.   تحاو ت دو ساده اخیار مای     ناشی ازناسیونالیسم را  ،پارادایم مدرنیسم پردازان ن ریه

 به اعتقادشود که در گذشته جایی نداشته است.  می محسوبپدیده مدرنی  ،ناسیونالیسم ،بنابراین
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هاا باه وجاود     یونالیسات هاا و ناس  را دولات  نهاشده نیستند، آ ها از پیش تعیین ملت»ها  مدرنیست

دیدگاه تام نیرن تا حدودی مناساب   ،پردازان مدرنیست (. از میان ن ریه3 ،1388)گلنر « آورند می

نیارن، ناسیونالیسام در فرایناد    اعتقااد  است. به حاضر پژوهش بررسی تبیین دوره تاریخی مورد 

از قرن هیجدهم باه   "توسعه نامتوازن"و  "اقتصاد سیاسی جهان"های تاریخی و تحول  دگرگونی

متاوازن پیشارفت   طاور  که تمدن ماادی باه    شد میها فرض  مدت (.Nairn 2003)دارد ریشه بعد 

توان دنبال کرد و  اندیشه توسعه متوازن، این پیشرفت را به طور مستقیم میاساس خواهد کرد. بر 

توانناد باه مارور     می]و[ حاشیه جهان،  دربارهرو،   . از اینکردبرداری  آن گرته سئولاز نهادهای م

جبران مافات کنند. اما چنین نشد و در عوض، تثییر کشورهای پیشرو به صورت تسلط و تهاجم 

 ،توانستند غیر از بیگانه یا اجنبی تلقی شوند. در این شرایط هایی که نمی تسلط قدرت ...آمدپدید 

گارفتن اماور نداشاتند    ای جز تالش و برآوردن این مطالبات با به دسات   نخبگان پیرامونی گزینه

 بیاانگر  "،به دست گارفتن اماور  "( و 114 ،1381به نقل از اوزکریملی 339و  338 ،1981)نیرن 

بخش مهمی از جوهره ناسیونالیسم است. نخبگان ]پیرامون[ ... مجبور بودند در هماان حاال کاه    

باه   ،شاد  ، با شکل موجودی که پیشارفت محساوب مای   کردند می ریزی برای پیشرفت خود طرح

خواهان کارخانه، مدرسه و پارلمان بودند و مجباور بودناد کاه از پیشاروان      هارقابت برخیزند. آن

دادند که دخالت مساتقیم ایان کشاورها را     ای انجام می برداری کنند؛ اما این کار را به گونه نسخه

که از هویات  ای مبارز و مافوق طبقاتی بود  گیری آگاهانه جامعه . این به معنای شکلبدانندمردود 

گر خارجی آگاه بود و راه دیگاری بارای انجاام ایان کاار       جداگانه خود در مقابل نیروهای سلطه

 (. 115 ،1383: به نقل از اوزکریملی 340 ،1981وجود نداشت )نیرن 

، منشاا  ای واروناه تن ایم شاده اسات کاه گاویی کشاورهای پیراماون         ن ریه نیرن باه گوناه  

واکنشی به این ناسیونالیسم پیرامون است. در  ،یسم کشورهای مرکزهستند و ناسیونال ناسیونالیسم

تز را به جای تاز   اما آنتی ،دیالکتیک استای  بر رابطهمبتنی  ،ن ریه ناسیونالیسم نیرنگرچه  ،واق 

کند که ن ریاه   می بیانشود. بریولی به درستی  دهد و در نتیجه به سنتز نادرستی منجر می قرار می

ناسیونالیسام در کشاورهای کمتار     اءت سازگار نیست و نیرن باا قارار دادن منشا   با واقعیمذکور، 

هاای   ناسیونالیسام  ،وی اعتقااد  کناد. باه   تسلسال واقعای حاوادا را معکاوس مای      ،یافته توسعه

هاای   د، متاثخر از ناسیونالیسام  شاو  مای محساوب  ضداستعماری، که واکنشی در برابر امپریالیسم 

چهاارچوب تحلیلای    کاردن (. نیارن باا اساتوار    117: 1383ملی، به نقل از اوزکری) استاروپایی 
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به تحاو ت درون جواما  پیراماون کمتار توجاه       ،عامل اقتصاد سیاسی سطح جهانی خود بر تک

تواناد بار ناسیونالیسام     که می را، های فرهنگی و تاریخی متفاوت این جوام  است و داشته کرده

بایاد باا    ،توساعه ناامتوازن  » ،آریاج  بااور د. به ده یمورد توجه قرار نمواکنشیشان ایرگذار باشد، 

ای ن یر دین یا زبان همراه شود، تا نارضایتی صورت ناسیونالیسم به خود  های متمایزکننده ویژگی

ن ریااه نیاارن باارهمکنش نیروهااای ساانتی و ماادرن در  در (. 120 ،1383)اوزکریملاای « بگیاارد

 ،دهد که نخبگان ایان جواما    نشان می نینهمچ. گیرد مورد توجه قرار نمینیز  ی مذکورکشورها

توانند به نوگرایی رو آورناد و دولات ناوگرا و مادرنی را بارای مقابلاه باا         بدون هیچ مانعی می

های مهاجم استعمارگر روی کار آورند. این ن ریه در توجیه پیادایش ناسیونالیسام باه ماا      دولت

 است چیزهایی ی واکنشی چه ها گوید دستاویز این ناسیونالیسم اما نمی ،کند کمک می

دهند  کید بر تداوم پیوندهای قومی ماقبل مدرن، نشان میانمادپردازان قومی با تعالوه بر این، 

ایجااد  هاایی   های روشنفکران در ایجاد ملات محادودیت   تالش در های قومی که چگونه فرهنگ

ه، ارزش، احساساات،  این پارادایم بر عناصار ههنای )خااطر   در (. 80 ،1383کنند )اوزکریملی  می

 شاود  کید میاییر ناسیونالیسم تثها و ت گیری ملت اسطوره و نماد( در تداوم و استمرار اقوام، شکل

توان بدون در ن ر گرفتن عناصر قاومی   های مدرن را نمی ملت ،اسمتاعتقاد (. به 1383)اسمت 

 1383)اسامت   باود  "سازی ملت"در احتما  مان  مهمی  آنهاکه فقدان در  کرد از پیش موجود 

هاایی   ها و میاال  های ناسیونالیستی را نمونه بهتر است ایدئولوژی از این رو،(. 1383و اوزکریملی 

کاه چنادین    اسات عاام از باازی    یاز خانواده مفاهیم متداخل ناسیونالیسم ببینیم که شبیه مفهاوم 

در  ءرد اساتینا ماو یگاناه  د. شاو  زی ظااهر نمای  و همه آن عناصار در هار باا    دعنصر متداخل دار

تاوانیم ساه هادف     مای  ،های ناسیونالیستی خصوص ناسیونالیسم این است که در همه ایدئولوژی

 ،گسترده هویت، وحدت و استقالل ملی را به درجات متفاوت تشخیص دهیم. در ایان برداشات  

 نهاا هاای سیاسای مناتج از آ    های ناسیونالیستی و برنامه بینی عام ایدئولوژی مفاهیم اصلی به جهان

موجاب  د و کشاان  را به جهان متفااوتی مای   نهاآ ،دهند؛ اما ترکیبات مختلف این مفاهیم شکل می

(. از این من ار و باه تعبیار    51-50 ،1383د )اسمت شو اع متفاوتی از ناسیونالیسم میانو پیدایش

بعضاً به مفاهیم اصلی  نهاهای رقیب، به نوع توسل آ گیلبرت، برخی از منازعات میان ناسیونالیسم

یاک ناسیونالیسام باه مفهاومی از ملات مبتنای بار         ،شود؛ برای میاال  متفاوت و رقیب مربو  می

توسال  سرزمین و موطن و ناسیونالیسم دیگر به مفهومی از ملات مبتنای بار قومیات و فرهناگ      
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 انجاام های متنوعی از ناسیونالیسم و ملات   بندی طبقه ،ترتیب دین(. ب50 ،1383)اسمت جوید  می

 .  شده است

باه  و  کناد  مای  بیاان از ناسیونالیسام  را  ای بندی دوگانه بقهطهاچینسون،  ،برای حل این مسثله

گرایاان   ملای  ،هاچینسونبه اعتقاد . پردازد ناسیونالیسم فرهنگی از ناسیونالیسم سیاسی میتفکیک 

ناد، اماا   ن ر دار اشترا  ،سا ری ناسازگاری با دولت دیوان به لحاظگرایان فرهنگی  سیاسی با ملی

ای است کاه ...   جامعه سیاسی مدنی متشکل از شهروندان آموزش یافته، گرایان سیاسی آرمان ملی

 نهاا (. آ194 ،1386قوانین مشتر  و اخالقیات وحادت یافتاه اسات )هاچینساون      دلیل وجودبه 

و  دانناد  شاوند، ماردود مای    گرایی را که مان  تحقق این آرمان مای  وفاداری سیاسی فعلی و سنت

رو باه یاک   ، نهایات در گرا از ملت است که  وطنی و عقل مفهومی جهان نها،فاداری مورد ن ر آو

بنیااد   ،اناداز  های فرهنگی تفاوق دارد )هماان(. از ایان چشام     انسانیت مشتر  دارد که بر تفاوت

گیرد که حق حاکمیات از آن   ناسیونالیسم سیاسی در هر شکل آن، بر محور این اندیشه شکل می

و دولت وقتی ملی است که منتخب ملت یا مورد حمایت و موافقات ملات باشاد و     هاست ملت

دولت و حکومت ملی، بدون به رسمیت شناختن آزادی ملت و حق مداخله ملت در سازماندهی 

های عینی این آزادی در جامعه، یعنی آزادی قلم، بیاان،   این نهاد سیاسی جدید معنی ندارد. تجلی

گیرناد   ابات، همه از این بنیاد آزادی ملی و آزادی ملت سرچشامه مای  اجتماعات، احزاب و انتخ

ملات را در   ،خالف ناسیونالیسام سیاسای، ناسیونالیسام فرهنگای     (.  بر19-18 ،1387)آجودانی 

طبیعات و  باا  که کند  جستجو میجوید، بلکه آن را در احساساتی  نمی "محض"رضایت یا قانون 

هاای فرهنگای باا رد آرماان      . ناسیونالیسات (195-194 ،1386اند )هاچینساون   پدید آمدهتاریا 

آن هساتند کاه تماایزات     های سیاسی، خواساتار  حقوق فراگیر شهروندی مورد ن ر ناسیونالیست

حرکت باه   زیراای( محترم شمرده شود،  طبیعی موجود درون ملت )جنسی، شللی، دینی و منطقه

(. از ایان دیادگاه و باه تعبیار     195 ،1386سمت تمایز، محر  خالقیت ملی است )هاچینساون  

نوساازی   1زاد دیده به تثییر برون نخبگان آموزش یناسیونالیسم فرهنگی پاسا دفاع ،کوهن و گلنر

هاای   مجادد بار ارزش   موجاب تثکیاد  های منزلتی موجود است که در واق  ممکن اسات   بر ن م

پدیاد  خاورمیانه و آسیا در کشورهای اسالمی معاصر در  همان طور کهگرا در اجتماع شود؛  سنت

نموناه گزیاده و متناسابی از     فقاط های مطرح شده در اینجا  (. ن ریه204 ،1386)هاچینسون  آمد

                                                           
1. Exogenous 
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و همان طور که  استسودمند تبیین و تحلیل ناسیونالیسم  برایکه  استهای بسیاری  میان ن ریه

یونالیسم ایرانی را برای فقط بخشی از داستان پیدایش ناس ی مذکور،ها هر کدام از ن ریه بیان شد،

. ناسیونالیسم استها  این پرسشبررسی و راهنمای ما در  دکن ما در دوره مورد بررسی تحلیل می

هاا و   له/ مسایلی شکل گرفات  چگوناه شاکل گرفات  چاه ویژگای      اایرانی در پاسا به چه مس

  یافتهایی  گرایش

 روش پژوهش

ایان   اساستاریخی است. بر  ،هش ناسیونالیسمشاید این ادعا دور از واقعیت نباشد که روش پژو

شناسای، بارای ارائاه     بر امکان همگرایی بین تاریا و جامعاه  اتکاءبا حاضر، ادعا، روش پژوهش 

شناسای تااریخی    از پیدایش ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم، آن را در حاوزه جامعاه   یتحلیل

هاای   ها و مکان زمان بررسیتواند  یخی، میشناختی درباره مسایل تار جامعه پژوهشدهد.  قرار می

بار  فرایندهای تلییر در طول زمان منتهی به اکنون و جاری در زمان حال باشد. عاالوه   یا گذشته

های آرشیوی را از مورخاان   توانند روش شناسان می ، جامعهپژوهشدر قلمرو فعالیت عملی این، 

 مدار  و شواهد استفاده کنناد )اساکاچپول   "مناب  دست دوم" همانندبگیرند یا از آیار مورخان 

شاود )همیلتاون    مای را شاامل  گذشته  ،حال موضوع بیانگر این است که(. این 495-496 ،1388

از مناب  موجود و آیار مورخاان و پژوهشاگران دیگار     حاضر(. بنابراین، در پژوهش 112 ،1385

شناساایی و بررسای    باا سات تاا   برای ایجاد فهم متقابال از ناسیونالیسام ایرانای اساتفاده شاده ا     

هاای تکاوین عینای و     نخستین زمیناه به واکاوی  ،های ناسیونالیستی آن دوره ها و اندیشه سیاست

، پژوهشگران به عناوان  از این روشود.  می نامیده "ملت ایران"اکنون چیزی بپردازیم که  ههنی آن

را دعوتی از تاریا برای فهم بلکه این پژوهش  دهند، نمیرا مورد بررسی قرار موضوع  اینمورخ 

دانند. به من ور تمرکز بار موضاوع، مفهاوم ناسیونالیسام و      شناختی یک پدیده تاریخی می جامعه

ایان   بارهایم و شواهد مستقیم و غیرمستقیم در مباحث ن ری پیش گفته را راهنمای خود قرار داده

بحاث  های ساایر پژوهشاگران و    ها و برداشت با آوردن گزارههمچنین . ایم بررسی کردهپدیده را 

 ایم.   بر اعتبار پژوهش افزودهدرباره موضوع مورد بررسی، با آنان کردن 
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 زمينه پيدايش ناسيوناليسم در ايران

قاجاار در   برآمادن پس از فروپاشی ایدئولوژی قدرتمند و دیرپای صفوی بر ایر جنگ داخلی تاا  

 نحاو  ماینده کمپانی هند شرقی انگلایس باه  ش.، ایران، سده هجدهم را به گفته ن1179م./  1800

( پشات سار   160 ،1385)نقل از فوران  "بار فاجعه"مورخ معاصر  ،و به گفته ژان اوبن "بار رقت"

 ، بیاانگر اناد  سیاحانی که در آغاز سده ناوزدهم از ایاران دیادن کارده     همههای  گذاشت. گزارش

قتصاادی و جادایی آن از جریاان    های مملکت در زمینه کاهش جمعیت، فقر و انحطا  ا بدبختی

ایاران   ،(. در همین دوره18 ،1369، تجارت، علم و فرهنگ جهانی است )عیسوی تاصلی سیاس

 مواجاه  ( به عنوان یک اجتماع فرهنگی با رخاداد ناوینی  128 ،1367)لمبتون  "سنتی و اسالمی"

عادی یاک تمادن    ت» ،نبود. این رخداد ناوین  پذیر تحلیل، شد که در چارچوب اندیشه پیشامدرن

شااه باه    هاای روس در دوره سالطنت فتحعلای    العاده بود که از زمان جناگ  بیگانه با قدرتی فوق

هاای   هاای باین ساال    (. روسایه در جناگ  179 ،1379)لمبتاون  « شد ای فزاینده احساس می گونه

ایان  » کارد. ش. بخش وسایعی از سارزمین ایاران را جادا     1207م./ 1828ش. و 1180م./ 1801

ضاعف هماراه باا    »( و 113 ،1367)لمبتاون  « نیز برانگیخات را بلکه هراس  ،تنها خشمجریان نه 

 ،در ایان دوره  (.135 ،1369)آلگاار  « داد کاهش ارضی ... حیات ملای را باه ناابودی ساوق مای     

( باا  285 ،الف1384)اکبری  "ساختار پراکنده قدرت سیاسی"و  "ساختار موزاییکی جامعه ایران"

نه تنها حیات سیاسی، بلکه حیات اجتماعی و اقتصادی مملکات را نیاز   »رویدادی مواجه شد که 

سساتی  »ساز،  (. پس از این رخداد تاریخی سرنوشت35 ،1382)لمبتون « یکسره دگرگون ساخت

اساتمرار   ،ای پیش آغااز شاد   ( که از سده32 ،1386)یالیی « رمقی و سترونی فرهنگ ایرانی و بی

( 1346فرودست قرار گرفت و ایرانیاان کاه باه گفتاه بهناام )     یافت و ایران در مواض  واکنشی و 

آموختناد. از آن   ( اکناون بایاد مای   2 ،1346)بهناام  « هر مهاجمی را آموزگار بودناد »پیش از این 

ضاربه  " ،و پاس از آن  قرار گرفات ( 32 ،الف 1386)طباطبایی  "آستانه"ایران در  بعد،رخداد به 

آغااز شاد.   راگیار و بنیاادی در اجتمااع سانتی ایاران      ف ی( دگرگون47 ،1386)علیخانی  "هویتی

ای خاساتگاهی   هار پدیاده   ،باا گذشاته   مخالفات های نوینی شکل گرفت و در امتازا  یاا    پدیده

 های ایران و روس: است که به دنبال شکست ایران در جنگ معتقدچندگانه یافت. طباطبایی 

و وحاادت آن، کااه از  انسااجام ن ااام وجااوه متفاااوت عناصاار تاااریخی و فرهنگاای ایااران» 

های دوران قدیم بود، بر هم خورد و در هماهنگی آن عناصر که به دنبال بحران در آگاهی  ویژگی
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 ،هاای ایاران و روس   زمان ویژه خود را داشتند خللی به وجود آمد.... با شکست ایران در جناگ 

و هار   آماد  دپدیا  سابقه در ارکان این وحدت افتاد، تخالفی میان قلمروهای متفااوت  ای بی رخنه

 (.33-34 ،الف1386)طباطبایی  «ضرباهنگ دگرگونی متفاوتی پیدا کرد ،قلمرویی

ایران پیشاامدرن، هماراه باا باه      "وحدت ساختاری"و  "انسجام ن ام"از بین رفتن  "بحران"

 "بحرانای در بنیادهاا و بحاران بنیادهاا    "عناوان   اخطر افتادن استقالل ایران که طباطبایی از آن با 

فکران ایرانای و  نآغازگر دغدغه ههنی دولتمردان و روشا  ،کند ( یاد می17 ،الف 1386طبایی )طبا

هاای   هاا و سیاسات   پیدایش آن را باید در اندیشاه  دلیل تدریجی یک جامعه ملی بود که شپیدای

های ایران معاصر جسات. در   چالش بهکران و دولتمردان ایرانی نفنوگرایانه و واکنش برخی روش

( چنان ایرانیاان را باه   115 ،1367سیاسی و سپس اقتصادی )لمبتون  ،فشارهای ن امی ،این دوره

طلبی از اوایل سده نوزدهم مایالدی   ای جز توسل به اصالح چاره ،چالش طلبید که نخبگان ایرانی

بایسات باه    مکتب تبریاز مای  »یعنی  ،( و در گرانیگاه آگاهی ایرانیان162 ،1386نداشتند )رجایی 

طلبان پیشگام،  اصالح»دلیل نیست که  (. بی133 ،الف 1386)طباطبایی « داد ن تن در میاجبار به آ

« میرزا، قائم مقام و امیرکبیر همه از آهربایجان یعنی خط مقدم جبهه با روسایه آمدناد   ن یر عباس

 (. این شهر49 ،1372به کانون ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شد )کاتم  1( و تبریز247 ،1385)فوران 

شاود. از   مای محسوب دروازه ناسیونالیسم ایرانی نیز  ،ایرانی است یتهمان گونه که دروازه مدرن

                                                           
در تر از دربار شاه  از این لحاظ، دربار ولیعهد در تبریز مهم»در آن زمان بود و  رانیااصالحات  کانون، زیتبرشهر  1.

ی ها دهیا(. 67، 1385بود )شیفر  آشکار یالتیا ( و قدرت62-161، 1378)آدمیت « رفت تهران به شمار می

 ها یجانیآهربا،  یسری ها یدگرگون ندیفراانتقال یافت. از آغاز  رانیانواحی  ریساشهر به  نیهماز  زینی ستیونالیناس

( 49، 1372 کاتم« )نشان رانیای ملی به جامعه دیشدلق ، تعکشور تیاقلیِ قومجماعت  نیتر مهمو  نیبزرگتری عنی

ی جانیآهربا تیجمع انیمی در رانیا اریهش سمیونالیناس، سمیتوران -م. و ظهور پان ستمیبدادند و تا دهه نخست قرن 

ی از عناصر مهم در ساخت و اریبس»(. به طوری که برخی معتقد هستند که 35، 1382)امانت  کردقفقاز رشد 

 زینی زبان بودند و در رأس آنها رفارسیغی قومی ها تیاقلی، از تبار رانیایی و محدود قلمرو تیموجودپرداخت 

(. دلیل شروع مقدمه جنبش 18، 1381ی اتابک« )ی زبان قرار داشتندفارسی رسمی ها گروهو نه  ها یجانیآهربا

عیمانی و نزدیکتر به دنیای اروپا محسوب نوخواهانه از آهربایجان، موقعیت جلرافیایی آن بود که همسایه روسیه و 

شد. همچنین طبیعی است که اندیشه نوآوری، نخست از دستگاه حکومت بروز کرد. زیرا، او ً زمامداران از  می

بین در  طریق تجربه، به واماندگی خود در حین تصادم با نیروی غرب پی بردند. دوم اینکه، عنصر دانا و روشن

ها بود  الجیشی آهربایجان، بیشتر از سایر ایالت ت. سوم اینکه، اهمیت سیاسی و سوقصنف دیوانیان وجود داش

 (. 160، 1378)آدمیت 
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محساوب  تر تجادد و ترقای ایاران     از طرح کلی ئیخود جز ،ناسیونالیسم ایرانی» ،انداز این چشم

هایچ خااطره روشان و مشخصای از     ». ایرانیاان پیشاامدرن   (124-123 ،1383)بشیریه « شود می

( و ملت به معناای مادرن و   115 ،1367نداشتند )لمبتون  "خوب"ر  یا حکومت حکومت مشت

(. 115 ،1367)لمبتاون  « کید بر فرهنگ بود تاا بار ملیات   ثت»ناشناخته بود و  نهاسیاسی آن برای آ

در ایان دوره شاکل گرفتاه     ،برداشت رایج میان نخبگان ایرانی درباره دو مقوله تجادد و ملیات  »

های سیاسی توانستند اقتادار خاود را باه میازان      سازمان ،(. از همین دوره186 ،1381)انتخابی « است

هاای ملای    های قدیم مذهبی باه همبساتگی   تا حدی گذر از همبستگی ،. بدین ترتیبکنندیر ؤم ای فزاینده

هاای ناسیونالیساتی آن    هاا و اندیشاه   سیاست، در ادامه این بحث(. 115 ،1367)لمبتون  گردید انجام

که در آن دوره، شاید، هوشیارتر از دیگران با ایان   دهیم میرا مورد بررسی قرار یرانیانی دسته از ا

 بحران مواجه شده بودند. 

 های ناسيوناليستي سياست

آن دسته از اقدامات نوگرایانه/ بیانگر  ،شود می نامیدههای ناسیونالیستی  سیاست نجاآنچه که در ای

که به طور مساتقیم و غیرمساتقیم باا هادف      استصر قاجار طلبانه دولتمردان ایرانی در ع اصالح

حفظ وحدت و استقالل ایران و تقویت دولت در شرایط بحرانی ایران سده نوزدهم انجاام شاده   

عمادتاً  »ناسیونالیسم ایرانای کاه    ،. در این دورهدارداست و برای فهم ناسیونالیسم ایرانی اهمیت 

یافته و کامالً تعریف شده بود، بیشاتر   ل نهضتی سازمانفکران پراکنده و نه حاصنبرخاسته از روش

طلباناه   های اصاالح  کانون اصلی اندیشه»... ( و 434 ،1383)فرش « شد از سوی دولت ترویج می

تصادفی نیست کاه  ، (. بنابراین164 ،1378)آدمیت « ]نیز[ نخست در دستگاه دولت به وجود آمد

هدف ایان   ؛شوند ین تجددطلبان ]ایران[ محسوب میهای ایرانی، از نخست نخستین ناسیونالیست»

هاای   ریشاه »فارش،   اعتقااد (. باه  35 ،1378)کااتم  « ایجاد حکومتی متمرکز و قاوی باود   ،مردان

توان در اقدامات عباس میرزا و پاس از آن در   ناسیونالیسم ایرانی را در ارتبا  با مدرنیزاسیون می

زدایای از زباان فارسای و     فکران ایرانی برای عربای های برخی از روشن ها و تالش انتشار روزنامه

(. 445 ،1383 )فارش « ردیاابی کارد   ایجاد پیوند میاان ناسیونالیسام سارزمینی و ماذهب شایعه     

دو »ت یباا مادرن   یهای خود برای رویاروی کران و نوگرایان ایرانی از همان آغاز، در تالشنفروش

 یهاای  هبر مقولا در آن که  "گرا ایبات"وجه  اخذ کردند: ،ت را که در دسترسشان بودیوجه از مدرن
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؛ و وجاه  گردیاد  ت غرب یافات مای  یکه در مدرنشد  تثکید می اسا ری کار فناوری و دیوان مانند

)وحادت  « شاد  مای  ثکیاد تر تمادن مادرن ت   های دموکراتیک بر جنبهدر آن ت، که یفرهنگی مدرن

ایاران و باا کوشاش بارای     ت در توجاه باه ضاعف ن اامی     یمدرن "یایباتگرا"(. وجه 18 ،1385

باا   "یفرهنگا "وجاه  شاکلگیری   ،آغاز گردید و در پی آن "ن ام/ نیروهای مسلح"مدرنیزاسیون 

حاضار بودناد کاه    »ایرانیان نیز همانند سایر مسلمانان  ،. از همان آغازشدتثخیر و به تدریج آغاز 

ط باا آن را بپذیرناد.   فناوری توپخانه را از غربیان اخذ کنند، بدون آنکه ریاضات و فلسافه مارتب   

)گلنار  « کردناد  د، اما به دکارت فیلسوف اعتنایی نمای نممکن بود که دکارت افسر را استخدام کن

گرایاان   آگاهی از ضعف ن امی ایران بود که به ویژه به ملای »همین  ،(. با این حال53-54 ،1388

 (. 174 ،1385)کرونین « ایرانی شکل داد

-1184میارزا    نخست اقدامات اصاالحی عبااس   ،از مشروطه از میان دولتمردان ایرانی پیش

م. و 1848-1851ش./  1227-1230 خان امیرکبیر و بعدها میرزاتقی 1م.1805-1828ش./  1207

توان در پوشاش توجاه آناان     م. را می1870-1880ش./ 1249-1259خان سپهسا ر  میرزا حسین

 "ماردان شمشایر  "نوساازی از   بارای ن هاای آغاازی   حرکت»قرار داد.  بررسیبه مناف  ملی مورد 

باه تجااوز تادریجی    آنهاا  سیاسی بود تا اجتماعی، و حاصل واکانش   د یل آن گرفت. ت میثنش

تاوان   (. مای 134 ،1367)لمبتاون  « هاا باود   های بزرگ در ایران و برتری ن امی این قدرت قدرت

کاه   محسوب کارد  یشمار نخستین ایرانیان م.( را در1789-1833ش./ 1168-1212میرزا ) عباس

چرایای  دربااره  در پای جساتجویی    ،ناوین  "ناسیونالیسم"کهن به سوی  "دوستی میهن"گذار از 

میارزا معماار    (. عباس1383و رفتار او را در بر گرفت )بهنام  تههنی ،ها شکست ایرانیان از روس

اصاالح و  »در ایام حکومت خود در آهربایجان باه   ،(80 ،1386نژاد  )زرگری "بنای ن ام جدید"

نوسازی قشون، تن یم قواعد تازه برای ملکداری و مالکیت و برانداختن سانت فاروش ایاا ت،    

سایس چاپارخاناه بارای دفا      ثها از موقوفات، تعیین روز م االم بارای رعیات، ت    تفکیک خالصه

                                                           
ی(، بر اساس مناب  مورد استفاده در این الدیمی و دیخورشی در  شده در مقاله حاضر )بر حسب سال ها ایتار. 1

مورد توجه قرار  ا یاحتبا  دیبای برخوردار نباشد و است از دقت بسیار ممکن، نیامحاسبه و یبت شده است. بنابر پژوهش

مقاله حاضر خود را  سندگانینو کهیی آنجاحال، از  نیاشده است. با  هکری متفاوتی ها ایتارگیرند. در مناب  مورد بررسی، 

پژوهش حاضر ندارد.  ی نیز برچندان، ایر ها ایتار اند  رییتلاند. در ضمن،  تالش نیز نکرده نهیزم نیا، در دانند ینممورخ 

  .کند یم تیکفا نیشیپمورخان و پژوهشگران  کاراستناد به  که میداد صیتشخعالوه بر این، 
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اجحاف به رعایا، اعزام محصل به فرنگ برای انتقال علوم جدیاد باه کشاور، تشاویق صانای  و      

ناژاد   )زرگاری « ی استقالل اقتصادی، ترویج اندیشه اتحاد اسالمیه میان ایران و عیماانی تالش برا

ای  و سابقه انجام شد میرزا برای اولین بار در ایران  ( پرداخت. برخی از اقدامات عباس79 ،1386

پیوسته به کنکااش و بررسای   در ایران پیشامدرن ندارد. وی از معدود دولتمردان ایرانی است که 

میرزا پس از شکسات از   عباس ،. در همان دورانپرداخت می ضعف ایرانیان در آن روزگار یلد 

 ها خطاب به اَمِده ژوبر، فرستاده ناپلئون چنین گفت: روس

بینی. مبادا گمان کنی که من مارد   دستگاه قدرت را می همه بیگانه! تو این ارتش، این دربار و

و باا   اناد  های سپاه مرا با ناکامی روبرو کارده  همه دسته ،خوشبختی باشم.... مشتی سرباز اروپایی

پرسد[ چه قدرتی ایان چناین    ... ]سپس در ادامه میند.کن خود ما را تهدید می ،های دیگر پیشرفت

های شما و ضعف همیشگی ما چیست  شما با فن  پیشرفت دلیلشما را بر ما برتری داده است  

، در حالی که ما هستید های انسانی آشنا گرفتن همه تواناییفرمانروایی، فن پیروزی و هنر به کار 

اندیشایم )نقال از    محکوم به زنادگی گیااهی هساتیم و کمتار باه آیناده مای        ،در جهلی شرمنا 

 (.133-134 ،الف1386طباطبایی 

باا   "خاود "میرزا آشکارا نشانه تقابال دو جهاان سانتی و مادرن و زاده قیااس       سخنان عباس

و  "دیگااری"تاارین تمااایز، پیشاارفت  مهاام»ساانتی نبااود.  یکااه دیگاار  بااود. دیگااری "دیگاری "

میارزا حیاران از رخادادهای آن روزگاار از      (. عباس47 ،1386)علیخانی « بود "ما"ماندگی  عقب

)نقال از آدمیات   « بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هشایار نماایم   »پرسد  فرستاده ناپلئون می

ای از آغاز بحران هویات و   توان نشانه میرزا را می یرانی عباس(. این ح161 ،1378و  221 ،1349

( دانسات کاه تااکنون اساتمرار یافتاه اسات.       62 ،1386)علیخانی  "های هویتی ایران اولین لرزه"

که به سبب شرایط جنگای   1میرزا، اصالحات از با  و محدودی بود نوگرایی و اصالحات عباس»

بار ضاد تکاپوهاای    »کاه   رواز آن  ،با این حال« شد مل میشا، بیشتر قلمرو ارتش را یروزگار و

                                                           
کند.  روی وی را بیان می . آلگار حسادت برادران عباس میرزا و دستاویزهای مذهبی ساختگی و موان  مذهبی پیش1

تبریز به آموختن فنون ن امی پرداخت، برای احتراز از میرزا در  هنگامی که عباس »نویسد  وی از قول پاکروان می

شد.  میرزا از جای دیگری نیز محدود می  اصالحات ن امی عباس« داد جلب توجه علما، مخفیانه این کار را انجام می

 ،1369)ر.  . به آلگار « توانست از سربازگیری جلوگیری کند مخالفت علما می»کند  چنانچه جمیل قوزانلو بیان می

129-158  .) 
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 ،1386)آجادانی  « کرد های غربی در ایران بود، به مناف  ملی ایران خدمت می گرایانه قدرت سلطه

حفظ تمامیات ارضای و    کرد، میرزا را به خود مشلول (. آنچه که در مجموع ههن عباس23و 22

مارگ  »گرچاه   ن روزگار در خطر قرار گرفته باود. بود که در آ "ممالک محروسه ایران"قلمروی 

های اصاالح از باا ، و اصاالح ارتاش، بوروکراسای اداری، و       ای برای برنامه ضربه ،میرزا  عباس

  .(83 ،1369)کدی  بود« آموزش جدید

بارای  ای را  اقدامات نوگرایانه 1(1807-1851ش./ 1186-1230میرزا، امیرکبیر ) پس از عباس

 "جنباه ملای  "سیاست ملی امیر، بار  در انجام داد.  شایران در مدت کوتاه صدارتمناف  ملی  رشد

وی  بااره . آدمیات در شاد  تثکیاد مای  ( 164 ،1378)آدمیت  "حفظ استقالل سیاسی ایران"در  یو

یکی اینکه نمایناده ناسیونالیسام ایرانای    » چند جنبه اهمیت دارد:نویسد شخصیت امیرکبیر از  می

مار سیاسی و اقتصادی اروپاایی. دیگار اینکاه نمایناده اصاالح ساازمان       است در برخورد با استع

و سوم اینکه مرو  دانش و فرهناگ و صانعت جدیاد     ؛سیاسی است، و اصالحگر اخالق مدنی

ن ام میرزاتقای   "تاوان در   (. پیشینه ناسیونالیسام ایرانای را مای   215 ،1378)آدمیت « غربی است

"خانی
به خوبی دریافات. امیار در توجیاه سیاسات      ،امیر استگرایانه  های ملی سیاست که مبین 2

 ملی خود به سفیر انگلیس گفت:
قدرت دین که تا اماروز   است، پرستی یا ملیت به جای نمانده ای از وطن نشانه ،در ملت ایران

بسایار محادود اسات، و هماه      نیاز  رو به سستی نهاده، قادرت دولات   ،جای ملیت را گرفته بود
اند که خاود را   هیافتایرانیان اشتیاق غریبی  ،ن تحولی هستند. در عین حالطبقات مردم نیز خواها

... با اختالف ع یمی که میان قادرت ایاران و انگلساتان اسات،     کنندهای اجنبی نزدیک  به دولت
توانم تن به تقاضایی دهم که بر قادرت انگلساتان بیفزایاد و از قادرت ایاران بکاهاد        چطور می
 (.470 ،1378)آدمیت 
ملات  "از واژگان ، امیرکبیر با توجه به درکی که از تحو ت دوره خود داشت ،همین سنددر 
کناد کاه عاین دو واژه     کیاد مای  ثکناد. آدمیات ت   اساتفاده مای  " ملیات " و "پرستی وطن"، "ایران

                                                           
ی بدرود سالگ 44در سن  رزایم  عباسی زود از دست رفتند. لیخ، رانیاطلب آغاز سده نوزدهم  . هر دو اصالح1

 .دیرسی به قتل سالگ 44نیز در سن  ریرکبیامگفت و  اتیح

 (. 1378) تیآدمر.  . به  "یخان یتق رزایمن م "ی مطالعه درباره برا. 2



 
 
 
 
 
 

 83. ناسيوناليسم ايرانی در سده نوزدهم 1390قادري و ميرزايی . 
 

 

(. در 470 ،1378باه آدمیات   ر.   ) 1در متن نامه امیار موجاود اسات    "ملیت"و  "پرستی وطن"
 موضاوع، بیاانگر  کناد و ایان    مای  بحاث و ضعف قدرت دولت  بستی مذهس دربارهامیر  ،ادامه

هاای ناوین در آن    به ویژه در ارتباا  باا ظهاور پدیاده     ،برداشت صحیح امیر از وضعیت آن روز
باه  را  نهاا و به ویژه گرایش آاست  میدهخواهی ایرانیان را فه روزگار بود. امیرکبیر استعداد تحول

 -نامیاده اسات    "هاای اجنبای   دولات "که امیر آنها را  – گارهای در حال پیشرفت آن روز دولت
شایل نااظر حسااس رویادادهای      ،یید درستی برداشت امیرکبیرث. در تمورد توجه قرار داده است

 ،1367)لمبتاون  « عموم ایرانیان گرایش باه تلییار دارناد   »که  کند می بیاننیز  1850ایران در سال 
پرساتی و ضاعف و فتاور     گانه و از دست رفتن حس وطنهای بی (. گرایش ایرانیان به دولت116

شناساایی   "هویات "مذهب در آن روزگار را شاید بتوان در پرتو مفاهیم امروزین در قالب مسثله 
ت باا ایاران سانتی بار سراسار تااریا       یای که سایه سنگین آن از آغاز رویارویی مدرن . مسثلهکرد

ه باه ناسیونالیسام مرباو  اسات، در ساده      کا  جاییمعاصر ایران کمابیش احساس شده است. تا 
. مواضا   تثکیاد نکارد  هیچ کدام از دولتمردان ایرانی به اندازه امیرکبیار بار منااف  ملای      ،نوزدهم

و یکپاارچگی   "اساتقالل سیاسای و اقتصاادی   "بار حفاظ   مبتنای  به ویژه  ،ناسیونالیستی امیرکبیر
ظ یکپارچگی ایران و تمرکاز دولات   سرزمینی ایران بود. امیرکبیر در موضوع امنیت داخلی و حف

( کارد و  1348و بیناا،   1340مرکزی، شورش ساا ر در خراساان را سارکوب )اقباال آشاتیانی،      
( را ناکام گذاشت. در بعد سیاسای و  1378های انگلیس در سیستان و بلوچستان )آدمیت  کوشش

و  1378یاه )آدمیات   (؛ ن اام و بحر 1378و آدمیت  1348اجتماعی به اصالح مالیه و خزانه )بینا 
(؛ و 1378(؛ دیوان عدالت؛ اخالق و کردار مدنی؛ امور و خدمات شهری )آدمیات  1355مهدوی 

( و روزناماه  1340؛ اقبال آشاتیانی  1378؛ آدمیت 1348 سیس دارالفنون )بیناثدر بعد فرهنگی به ت
و روحاانیون   ( پرداخات و از نفاوه علماا   1377؛ رضاقلی 1378؛ آدمیت 1348وقای  اتفاقیه )بینا 

در تقابل باا   کبیرسیاست اقتصادی امیردر ( کاست. در بعد اقتصادی نیز 1367؛ لمبتون 1348)بینا 
( آوردن صانای  جدیاد و تقویات و تلییار ن اام کشااورزی ایاران        1348اقتصاد استعماری )بینا 

ه اقادامات اصاالحی امیار، در زماانی اناد  ]دور     »چناد   . هار 2باود  توجهمورد ( 1378)آدمیت 

                                                           
م.[ 1849ش./ 1228ق. ]1265را امیر در  "یپرست وطن"و  "خا ملت و  رتیغ"اصطالح » سدینو یم تیآدم. 1

 (.114، 1349 تیآدماستفاده کرده است )

)بهنام  "نخستین مدرسه بزرگ غیردینی". آدمیت درباره اهمیت اقدامات امیرکبیر، فقط در زمینه تثسیس دارالفنون 2

ل ههنی است و ... از مؤیرترین عوامل دگرگونی افکار است. ایجاد دارالفنون، خود نشانه تحو»نویسد  ( می31، 1375

تر از همه، این کار در اصول دانش  تثییر اجتماعیش کم نبود. مهم -ای مقدماتی بود گرچه تعلیمات علمی آن تا اندازه

 (.15، 1351)آدمیت « گذشتگان تردید انداخت
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انگیز بود، ]...[ اما آن اصالحات در صورتی به نتیجه  ماه/ سه سال و سه ماه[، شگفت 39صدارت 
(. 151 ،ب1386)طباطباایی   1«کارد  رسید که قانون اساسی، استقالل سالطنت را محادود مای    می

هاای   نتیجه سیاسات »خواهان ایرانی قرار گرفت و  توجه مشروطه موردکاری که بعدها به ناگزیر 
(. 213 ،1369)آلگاار  « ، به رشاد عوامال انقالبای یااری کارد     نهادر اصل به سبب شکست آ امیر

 های دیگری تکرار شده است.   وضعیتی که در سراسر تاریا معاصر ایران به گونه
دو بعاد اساسای ناسیونالیسام     ر زمیناه به طور مساتقیم د  ،خواهانه امیرکبیر های ترقی سیاست

گرفت و به طور غیرمستقیم حفظ هویات   کپارچگی ایران قرار مییعنی حفظ استقالل و ی ،ایرانی
امیرکبیر به یک دولت مقتدر و متمرکز ملی و ایرانای   وافرداد. توجه  ایرانی را مورد توجه قرار می

ها بادان من اور اتخااه     همه این سیاست»شود.  در همین راستا توجیه می ،ضامن حفظ مناف  ملی
هاای داخلای    ت کند، تا بتواند در برابر فشارهای خارجی و جنبشگردید که دولت قاجار را تقوی

آنچااه باایش از همااه باعااث پیاادایش و  »(. در ایاان دوره 247 ،1385)فااوران « ایسااتادگی کنااد
خشم و تحقیر ناشی از نفوه و پیشروی اقتصاادی بیگانگاان    ،گیری ناسیونالیسم ایرانی شد قدرت
ناسیونالیسام   –اهمیت بیشتری داشات   ،اندیشه غربی این عامل حتی از عامل تثییر تفکر و -بود 

(. گرچاه امیرکبیار   196 ،1378)کااتم  « های اقتصادی ]روس و انگلیس[ باود  پیامد رقابت ،ایرانی
حفظ حاکمیات ملای ایاران بار      برایگرایانه و  اما نگاهی ملی ،بود« ممالک محروسه ایران»وزیر 

های وی به مرزها و هماه   ها و حساسیت سیاست توان در تمامیت ارضی ایران داشت و این را می
گاذاری   سیاست ،. از دوره صدارت امیرکبیرکرد مالح هسرزمین ایران  "ممالک محروسه"قلمرو 
مشامول ایان    ،و تقریباً قلمرو سرزمینی و سیاسی ممالک محروساه ایاران   2گردیدملی  ،در ایران
ای بارای   نمایناده شایساته   ،مشاروطه ها شد. اگر بخاواهیم از میاان دولتماردان پایش از      سیاست

ایار اقادامات    زیارا  شاود.  تر از امیرکبیار کسای یافات نمای     ، شایستهنام ببریمناسیونالیسم ایرانی 
   3کنند. مانده است و از وی یاد میباقی تاکنون در ههن ایرانیان  ،ناسیونالیستی وی

                                                           
نداشت. ... زیرا تنها در درون یک چارچوب حقوقی  نبود قانون، سیاست نیز وجود در»کاتوزیان معتقد است که  .1

 (.20الف، 1377)کاتوزیان « گردد پذیر می کننده حقوق و تکالیف است که اندیشه و اقدام مستقل امکان تعیین

ها ر.  )برای مطالعه شرح برخی از این سیاست« ا بنیان نهادرپاسپورت/گذرنامه[ قانون تذکره دادن ». برای میال، 2

 (.219-220، 1378آدمیت  . به 

کند. وی شرح مفصلی  ( یاد می58، 1346)رفسنجانی  "قهرمان اصالحات". برای میال، رفسنجانی از وی به عنوان 3

دوره  نیانویسد: در  ای که امیر در آن به صدرات رسید، می کند و درباره زمینه از اقدامات اصالحی امیرکبیر بیان می

هیئت حاکمه با هم تلفیق شدند، از تلفیق این دو موجود کییف، یک پدیده بسیار شوم و  استبداد و استعمار در کادر»

باری به وجود آمد که هر بال و نکبت را که ممکن است حکومتی در بر داشته باشد، برای ملت ایران به بار  نفرت
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-1881ش./1207-1260خان سپهساا ر )   دوره صدارت میرزا حسین ،بعد از دوران امیرکبیر
باید دانست که در زماره اهال   . »داردم.( در پیدایش، استمرار و آگاهی ملی ایرانیان اهمیت 1828
[ بودناد  درباره وی بحث شده اسات بیش از هر کس سپهسا ر و مستشارالدوله ]در ادامه  ،دولت

در عارف   ،را نشار دادناد و مارو  آن مفااهیم     "ملات "و  "وطن"که مفهوم اجتماعی و سیاسی 
، در اناد  هجدید سیاست بودند. هر کجا از لزوم ترقی و اخذ شارایط مادنیت غربای ساخن راناد     

اگر هار یاک از ماا باه     »نویسد:  جا می خان یک میرزا حسین«. لیت ملی و وطنی بیانی دارندئومس
حا   –داری را فهمیده بودیم و ادای تکلیف از خود نموده بودیم  معنی وطن ،قدر حصه خودمان

زماان اسات باا رشاد      دوران سپهسا ر درست هام «. »ض  دولت و ملت ما رنگ دیگری داشتو
(. سپهسا ر عنوان روزناماه خاود را   160 ،1351)آدمیت « آگاهی ملی و ناسیونالیسم جدید ایران

 ،ملت ایران و سالطنت قادیم ایاران   »و غایت آن را در این شناخت که است  کردهاعالم  "وطن"
ایان روزناماه را   »نویساد:   (. وی می161-160 ،1351)آدمیت « را احیا کنند ع مت باستانی خود

 اعتقااد به «. هاست وا ترین فضیلت ،پرستی نزد هر فرد ملت از آن ]رو[ که وطن ،وطن نام نهادیم
احتارام باه   "و  کناد  میتری د لت  نیست؛ بر معنی جام  "پرستش زادگاه" فقطپرستی  وطن ،وی

 ،خان سپهساا ر   حسینظاهراً (. 392-391، 1351 )آدمیتشود  میا نیز شامل ر "قوانین و بنیادها
هماان   یعنای پرساتی در معناای ناوین آن     پرستی صارف و وطان   در  درستی از تمایز بین وطن

دمیات  آ. شاود  مای مشااهده  ای گارایش مادنی در اندیشاه وی     . به ویاژه گوناه  داردناسیونالیسم 
را بیشاتر هماان    "افراد ناوع " " ونف  عام" ،"ناف  عمومیم" ،"منفعت نوع"اصطالح »نویسد:  می

رأی "کاه  بینایم   اند. همچنین می های رسمی به کار برده دو ]سپهسا ر و مستشارالدوله[ در نوشته
نویسای   للاات روزناماه  داخل شناخته شدند. همه آن تعبیرها در این دوره  "آرای ملتی"و  "عامه

 (.  412 ،1351)آدمیت « کند ل اجتماعی جدیدی میهم گردیدند. مجموعشان د لت بر تعق

حیات "و یبت  "تحریر نفوس"سوای اندیشه ناسیونالیستی به تالش برای  ،خان  میرزا حسین

 (؛313، 1351 )آدمیت "اوزان و مقادیر"(؛ اصالح 221، 1351 مملکت )آدمیت "و ممات نفوس

(؛ 314-315 ،1351)آدمیت  "ل جدیدپو"و انتشار  "ن ام ضرابخانه"سیس ثاصالح پول ایران و ت

یا به  "قرار اوقات دربخانه"(؛ تعیین 448 ،1351)آدمیت  "نگاری رسمی نامه  شیوه"اصالح 

                                                                                                                                           
سایه قدرت زمامدارانی با این غیرممکن بود، ملت ایران بتواند در »(. در چنین وضعیتی 32، 1346)رفسنجانی « آورد

طرز فکر، مناف  خویش را تثمین کنند، ... و لذا در ایران، استعمار و استبداد، آن هم استبداد در خالف مسیر مناف  

ملت، دست به دست هم دادند و برای مدتی طو نی در مقابل طوفان سهمگین احساسات و عواطف ضداستعماری 

 (.          42، 1346)رفسنجانی « خویش ادامه دادند ملت، به زندگی کییف و غاصبانه
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و لشکر  "آرمه ]ارتش[ من م"(؛ ایجاد 450 ،1351)آدمیت  "ساعات اداری"اصطالح امروزی 

ب شیر و خورشید (؛ پرچم جدید ایران و تن یم سه رنگ آن و نص416 ،1351)آدمیت  "ملتی"

( در 453، 1351)آدمیت  "خانه جدید و تمبر پستی پست"(؛ 452، 1351در وسطش )آدمیت 

تحول نگرش دوران تر  ... از همه بامعنی 1دوران سپهسا ر ،آدمیتاعتقاد ایران دست زد. به 

ابل طبقه اندیشمند به مفهوم ملت و دولت، شناسایی حقوق افراد، الزام متق دیدگاهاجتماعی و 

یک وحدت رویه  ،این مواردهمه (. در 473 ،1351دولت، و منشث قدرت حکومت است )آدمیت 

بعد عینی و ههنی نیز های سپهسا ر  گیری بود. سیاست نوین در سطح ملی در حال شکل

شد. اقدامات اصالحی وی به گسترش نوگرایی ایرانیان و گسترش  ناسیونالیسم را شامل می

بسیار های ناسیونالیستی  پردازی اطی و صنعت چاپ، مطبوعات و مفهومهای ارتب سواد، شبکه

خان و  ن یر میرزا ملکم ،وی از حلقه روشنفکران و نوگرایان آن دوره ،. در همین دورهکمک کرد

 ،طلبان ناسیونالیست این دوره کرد. اصالح نیز استفاده می غیرهخان مستشارالدوله و  میرزا یوسف

کردند.  می محسوب نخستین اقدام برای حفظ استقالل و مناف  ملی ایرانهمگی تقویت دولت را 

مخالفان  ،های نوگرایانه آنان ها و سیاست روی آنان بود و ایده هر چند که راهی طو نی پیش

میرزا و  های نوگرایانه عباس های آنان با سیاست ها و مخالفت دسیسه جدا ازداشت.  نیزسرسختی 

کار که ریشه در سنت داشت، روبرو  ادی از همین دوره با دو دشمن کهنهتجدد و آز» ،امیرکبیر

 (.  250 ،1383)آجودانی « بود: درباریان و روحانیون

 های ناسيوناليستي انديشه

فکران ایرانای  نآمیزه متنوعی از آرا و افکار نویسندگان و روش ،های ناسیونالیستی من ور از اندیشه

مستقیم یا غیرمستقیم حاکمیت ملت، قاانون و نفای اساتعمار و    در سده نوزدهم است که به طور 

داد. ایاان دسااته از روشاانفکران از ]نخسااتین[ ناااقالن و  اسااتبداد را در کااانون توجااه قاارار ماای

سااز عنایات    ناسیونالیسام، باه عناوان ایادئولوژی ملات     »پردازان ناسیونالیسم هستند و باه   ن ریه

باا رویکاردی نوگرایاناه در نوشاتار و      ،کران ایان دوره (. روشنف74 ،الف1384)اکبری « اند داشته

                                                           
ی را در مختلفی ها واکنش، ها یسیانگلی سپهسا ر به سواز  تریروشده درباره قرارداد ادی یاصالح. همه اقدامات  1

 ملک  خاندر این زمینه به  شتریبی مطالعه برانبوده است ) ریتثی یب زین رانیای روشنفکر انیجربر  کهی داشت پ

 رجوع کنید(. 1351و آدمیت  1383، آجودانی 1379 باکالمیز، 1338ی ساسان
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های ناسیونالیستی را در قالب مفاهیم نوین ترویج و باه پاراکنش آن در میاان     اندیشه ،گفتار خود

هاای ارتبااطی آن دوره اقادام     فنااوری شهرنشینان با استفاده از  به ویژه های اجتماعی ایرانی گروه

ان در پیوند با سرزمین و قلمرو ارضی ایران، حاکمیت ملات  گیری ههنیت ایرانی و به شکل کردند

آبراهامیاان دربااره    .کردناد  های نو، هار چناد در ساطحی محادود، یااری      و مناف  ملی و اندیشه

 نویسد:  میمذکور فکران نروش

آنان نه به حق الهی پادشاهان، بلکه به حقوق واگذارناشدنی فارد معتقاد بودناد؛ ناه مزایاای      

بلکه اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را  ،کاری سیاسی ی و محاف هاستبداد سلطنت

بلکه اصول براباری، آزادی و   ،پرداختند های روی زمین نمی اهلل کردند. آنان به تکریم ظل تبلیغ می

 (.66 ،1383ستودند )آبراهامیان  برادری را می

خان مستشاارالدوله   خان کرمانی، یوسفخان، آقا فکرانی ن یر فتحعلی آخوندزاده، ملکمنروش

های پس از آن تثییرگاذار   در این دوره و حتی دورهبا برخی افراد دیگر، و طالبوف تبریزی همراه 

 ،1385)شایفر   "مهمای  شخصایت ملای  "م.( 1812-1878ش./ 1191-1257. آخوندزاده )1بودند

(، البتاه در  108 ،1349ت )آدمیا « ساز فلسافه ناسیونالیسام جدیاد    اندیشه»که آدمیت وی را ( 49

 د. باه طاوری کاه   و فرهنگی را در هم آمیختاه باو   2ترکیبی از ناسیونالیسم سیاسی ،نامد ایران، می

                                                           
ی دارد و این موضوع در پژوهش حاضر، مطابق با اهداف و شتریب نهیشیپبا غرب،  انیرانیایی آشنا. بحث 1

با غرب سده و از راه شرق/ هند  نیااز  شیپی حت، انیرانیای از برخمورد بررسی قرار گرفته است.  شیها تیمحدود

ی/ نیالحسی الحسن، ابوالفتح "تحفه العالم" سندهینوی شوشتری موسو فیعبدالط توان یمآشنا شدند. از بین آنها، 

در غرب با  میمستقبه طور  زینی گرید انیرانیا نیهمچنی را نام برد. کرمانشاهو آقا احمد  نیالواع سلطان 

ی اصفهان، ابوطالب "سفرا نامه رتیح"ی( نویسنده لچیای )رازیشخان  ابوالحسن رزایمی آن آشنا شدند. ها شرفتیپ

 و میرزا صالح شیرازی و غیره، از این دسته هستند. "یافرنجی بالد فی طالب ریمس" کتابمؤلف 

. ناسیونالیسم سیاسی، تلویحاً همان ناسیونالیسم لیبرال یا مدنی است. در بسیاری از متون، این دو نوع اخیر را نیز 2

های برآمده از انقالب فرانسه استوار است. این گونه  برند. ناسیونالیسم سیاسی بر آموزه به کار میبه جای هم 

ناسیونالیسم، معادل ناسیونالیسم غربی بر مبنای مدل فرانسوی است و در برابر ناسیونالیسم قرهنگی قومی/ رمانتیک 

های  گیرد. در ایران مدل مذکور، با گرایش ر می(  قرا1950یا شرقی بر مبنای مدل آلمانی و تفکیک دوگانه کوهن )

ستایی )ر.  . به هاکر اصفهانی  ( و از دید برخی به باستان1380گرایی )ر.  . به بیگدلو  بار خود به باستان حسرت

های اجتماعی و تاریخی  های زیادی درباره ناسیونالیسم وجود دارد که بر حسب زمینه بندی ( موسوم شد. طبقه1381

( 1384( و در مورد ایران به جالیی پور )1998(، مان )1995(، تیلی)1950فاوت است. برای میال، به کوهن )آن مت

 رجوع کنید.
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حراست وطان از تسالط بیگاناه و رهاایی از اسایری و فقادان آزادی و اساتقالل         ،مدار فکرش»

گری هماراه آن   یخواستار بیداری فرهنگی و جدایی از اسالم و عرب»( بود و 108 ،1349)آدمیت 

 توساعه  اسااس  و پایاه  که -  اسالم از ایران قبل ع مت آیارش در»( و 32 ،1382)امانت « بودنیز 

در تفکر ملای وی  » (.50 ،1385)شیفر « بود گرفته قرار کیدثت مورد  –بود ایرانی مدرن ناسیونالیسم

( 119 ،1349آدمیات  « )عنصری سخت قوی است ،[ عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازینیز]

دانساته  زماین   ملارب افراد های لیبرال. آخوندزاده مفهوم ناسیونالیسم را آیین جدید  گرایشنیز و 

جنساان   کند کاه تعصاب ماا در حاق هام      بلندهمتی و علوطلبی تقاضا می»است و معتقد بود که 

ن خاواران ]من اور   وطنان باشد، نه در حق بیگانگان و راهزنان و خو زبانان و هم هم نژادان( و )هم

تعصاب  " ،برداشات ناسیونالیساتی وی  اسااس  بار   (.126 ،1351)آخوندزاده « وی اعراب است[

"تعصب وطن"را باید جایگزین ، "دینی
 وی بر همین اساس درباره(. 118 ،1349)آدمیت کرد.  1

در صورت مخالفت شرع و تلییار فاوق، بایاد مصالحت ملات را در ن ار       »نویسد  تلییر الفبا می

(. آخوندزاده در تارویج  190 ،1351)آخوندزاده « ت یا توجیه شرعی توسط علما ساخته شودگرف

 در برابار بود که برای به کف آوردن نیروی ملای و حفاظ مایهن     معتقدافکار ناسیونالیستی خود 

 نهاا  زم است که همه ماردم را باساواد کنایم و باه آ     ،ماندگی بیگانگان و رهایی از پستی و عقب

(. بااری محاور تفکار سیاسای     115 ،1357بیااموزیم )آخونادزاده،    "پرستی ی و وطندوست ملت"

و تلییر دولت مطلقاه اساتبدادی باه     "کنستیتوسیون"سیس ثو ت "دیسپوتیزم"برانداختن  ،نویسنده

"دیسپوتیزم"(. وی 150 ،1349)آدمیت است حکومت مشروطه قانونی 
"فناتیاک "و  2

/ تعصاب  1

                                                           
کند: به مرور زمان، اعتقادهای دینی در ن رها آن جلوه سابق را ندارد که مردم به  . وی در این زمینه بیان می1

در مقابل دشمنان قوی به کشتن بدهند، ]و[ بدین وسیله،  آرزوهای آنها، شوق شهادت داشته باشند، خودشان را

اقتدار ملتی و شوکت دولتی باقی بماند. پس عقالی ملت را در این عصر واجب است که برای اقتدار ملت و 

حراست وطن از تسلط بیگانه در تدار  رد هلتی باشند که عبارت از اسیری و فقدان آزادی و استقالل است، و 

عالم حوادا از ممکنات قریب به یقین است. تدبیر آن نوع هلت به انتشار علوم در کل اصناف وقوعش در این 

پرستی در مزرع ضمیر ایشان )به نقل از  دوستی و وطن ملت منحصر است، و کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت

 (. 115، 1349آدمیت 

دزاد[ جزء نوزده لفظ فرنگی در آغاز نخستین کلمه اروپایی است که ترجمه آن را ]آخون "دیسپوت". للت 2

در اعمال خود، به هیچ قانون »گردد که  دهد: لفظ دیسپوت به شهریاری اطالق می الدوله، به دست می مکتوبات کمال

متمسک و مقید نبوده و به مال و جان  مردم بالحد و انحصار تسلط داشته، و همیشه به هوای نفس خود رفتار 
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( و باا افساوس   43 ،1384)اکباری  « انگاارد  مانادگی ایرانیاان مای    بدینی را دو بنیاد مهم در عقا 

 نویسد: می

خبار، و از نعمات آزادی    حیف به تو ای ایران ... اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهاان بای  

محروم و پادشاه تو دیسپوت ]مستبد[ است. و تثییر ظلم دیسپوت و زور فناتیزم علما باه ضاعف   

آلاود باه دنائات طبا  و رزالات و هلات و        جوهر قابلیت تاو را زناگ   و ناتوانی تو باعث شده و

 ،1349عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مکر و خدعه و جبن و تقیه خوگر ساخته )نقل از آدمیت 

123.) 

مشاروعیت   ،به تابعیت حکومت و پادشااه از قاانون معتقاد باود و از دیادگاه او     »آخوندزاده 

. ]و ...[ پادشاه باید خود را نماینده ملت بداناد و موظاف و   شود حکومت از اراده ملت ناشی می

ملزم به اجرای قوانین و مصوبات پارلمان ملی کاه انعکاسای از اراده عماومی و حاکمیات ملای      

تحقااق پاانج اصاال را  ،(. وی باارای نجااات ایرانیااان152-151 ،1349)آدمیاات « اساات، باشااد

ف  عقایاد دینای و تحدیاد قادرت روحانیاان،      تشکیل حکومتی قانونی، د»داند:  ناپذیر می اجتناب

گاارا، گسااترش علااوم جدیااد و فرهنااگ  خااواهی و ناسیونالیساام باسااتان احیااای روحیااه وطاان

)اکباری  « خواهی )لیبرالیستی( و سارانجام تلییار الفباای عارب و برگزیادن الفباای  تاین        آزادی

خط، تاریا، دیان و   زبان، ،سازی ملی آخوندزاده در گفتار هویت ،(. در مجموع48-47 ،ب1384

هاای   در اندیشه بیان شد،(. چنانچه 67 ،الف1384)اکبری  2دشو میمحسوب عناصر اصلی  ،ترقی

 توان یافت.   گرا را می های ناسیونالیستی مدنی و باستان گرایش نیزآخوندزاده 

                                                                                                                                           
)نقل از « طنت او عبد دنی و رهیل بوده، از حقوق آزادی و بشریت به کلی محروم باشندبکند، و مردم در تحت سل

 (. 8، 1384/1985و آخوندزاده 136، 1349آدمیت 

ی ملتو تعصبات  هینیدو  هیمذهب وداتیق کهی است کسعبارت از ( »1364/1985. به اعتقاد آخوندزاده )1

 زینی پس از آن مواردی در حتتا انقالب مشروطه ایرانی و  در سده نوزدهم و فیتعر نیادر  "یملتتعصبات "]

او  [رجوع کنید 1383ی آجودانی روشنگرانه در این زمینه به بررس کی یبرااست.  رفته یم کاربه  عتیشرمعادل با 

 شانیاداشته و از  دیشدخود، عداوت  نییآملت و  نیریملاو  نیدمذهب و  نفیمخالنسبت به  کهی باشد ا درجهبه 

اصالً ترحم  شانیادر حق  نکرده قهیمضا شانیامتنفر بوده و هنگام فرصت، از قصد نمودن به مال و جان و ناموس 

 (. 8، 1384/1985)آخوندزاده « ندینبروا 

 ک، یشاه  نیناصرالدم.(، در همین دوره، با جلب ن ر 1908-1833ش./1212-1287ناظم الدوله ) خان ملکم. میرزا 2

 نیقوانی زوداگر شاه به  که نیای بر مبنی عمومهشدار  کدفتر، با ی. »کرد میتن ی دربار راب "ماتیتن دفتر "
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 توان در های نوگرا و لیبرالیستی وی را می نوگرای دیگری است که گرایش ،خان ایرانی  ملکم

، پیکااار علیااه 1آزادی، عاادالت اجتماااعی، حقااوق اساساای فاارد» دربااارهاصااول عقایااد سیاساای 

پرستی، اصالح خط و سبک نگارش، اصالح حکومت و ایجاد ن ام قاانونی، انفصاال قاوا،      اوهام

مجلس تن یمات، یا دستگاه وض  قانون، مجلس وزرا یا دستگاه اجارای قاانون، حقاوق اساسای     

 ،1340)آدمیات  « مملکتای، سالطنت مشاروطه و حکومات انتخاابی     فرد، طرح قاوانین اصاالح   

« کناد  آیین ترقی همه جاا با تفااق حرکات مای    »خان، ملکم به اعتقاد . مالح ه کرد (113و100

بر دو اصال اساسای توساعه رفااه عماومی و      مبتنی باید  ،( و قوانین جدید99 ،1327 خان )ملکم

 "قاانون "(. واژگان کلیدی ]و مادرنی[ ن یار   85 ،1383)آبراهامیان  ندبرابری همه شهروندان باش

برای اولین باار   "حقوق ملت"و  "ملی"، "ملت"، "مجلس شورا"، "اصالحات")قانون اساسی(، 

( 31 ،1382میالدی )امانت  59-1858سال  در، دفتر تن یماتیا  کتابچه غیبیدر کتاب وی به نام 

گوناه کاه خاود     کردن ... هماان   ز غربیا ویش. به کار رفت. روش مدافعه 1237-1238برابر با 

به اعتقاد (. 274 ،1369)آلگار  شد آمیز انجام می مالح ات مصلحت است، بر اساساعتراف کرده 

 ،های پرملاز خاود   ها و مقا ت و نامه در مدت بیش از پنجاه سال با نوشتن رساله»ملکم  ،آدمیت

 ،1340)آدمیات  « ا تشریح و تفسیر کارد اندیشه آزادی را در ایران پراکند و مبانی حکومت ملی ر

اش یاک ناسیونالیسات    های نوگرایانه و لیبرالیستی ملکم را باید در پرتو گرایش ،(. در مجموع99

 لیبرال دانست. 

                                                                                                                                           
(. وی 85، 1383 انیآبراهام« )ی فرو خواهد رفت، آغاز شدخارجی ها قدرت کامبه  کشور، نکندی وض  اصالح

شامل فصول زیر بیان کرد: اش را در دفتر تن یمات یا کتابچه غیبی، در صد و هشتاد ماده  قانون اساسی پیشنهادی

ترکیب حکومت دولت ایران، شرایط وض  قانون، حقوق ملت، ترتیب مجلس تن یمات، تقسیم اختیار اجرا، ترتیب 

 (.31، 1382و امانت  24-50، 1327ها و تقسیم ممالک ایران )ملکم  مجلس وزرا و تکالیف ایشان، ترتیب وزارتخانه

دهد. در  سلطان، شاکله گفتمان کالسیک سیاسی را در این عصر تشکیل می –. اکبری معتقد است که تقابل رعیت 1

این گفتمان، رعیت و بردگان، هیچ گونه حقی در حوزه سیاست و اداره امور جامعه نداشتند و از صلار محسوب 

ود سلطان وج»العلمای تبریزی  شدند که تصدی امور آنان بر پادشاهان فرض شده است. در این دوره، از دید ن ام می

اند، من جانب اهلل نعمتی ع می و موهبت کبری است که بقای  نسبت به رعیت که در ظالل امنیت او غنوده و آسوده

تمدن و انت ام امر اجتماع بسته به آن است و بدون وجود وی، اختالل امر ملک و دین، واضح و عیان است )به نقل 

 (.  43و 45الف، 1384از اکبری 
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 ،1357)آدمیات   "گر ناسیونالیسم اندیشه"ش.( 1233-1277م./ 1855-1899آقاخان کرمانی )

 «اسالم به عناوان منبعای بارای بیاداری ملای      های ایران پیش از ریشه»( در حسرت گذشته بر 2

 "وطان "کرد. کرمانی با گرایشی رمانتیک و با نگرشی ضدعربی، بار   کید میث( ت33 ،1382)امانت 

کیاد  تثمعنای سیاسی آن، کیش زرتشت، خون، نژاد، تبار ایرانی و زبان ملی برای بقاای ملات    در

قبال از   ،دیان ایاران   پایاه هویت ایرانی بر » ،کرمانیبه اعتقاد . (287-264 ،1357کند )آدمیت  می

قابل احیاا   ،یابد و در پناه چنین بازگشتی است که افتخار پیشین اسالم یعنی آئین زرتشت معنا می

: شاود  که سه اصل را شامل می دهد ارائه میرا حل  . کرمانی سپس سه راه(Bayat 1974, 48) «است

ر یک کالم مدنیت فرنگی است. اصل دوم، اخذ اصل اول، تالش برای اخذ علوم، فنون، هنر و د»

هاای سیاسای و    سیس حکومت ملی و بسط آزادیثهمان ت یعنی ،بنیادهای سیاسی جدید فرنگیان

بخشای ملات    آرای میرزا آقاخان، ناسیونالیسم سومین اصال در نجاات   بر اساس. استاجتماعی 

را رن، مدینه فاضله فرنگی ای مد جامعه ساختن برای(. وی 76-75 ،ب1384)اکبری « ایران است

گارا و ایادئولوژی عصار روشانگری و تاا       و با تکیه بر ناسیونالیسام باساتان  مورد توجه قرار داد 

جامعه نوینی در ایران باود   به دنبال ایجاد ،ها حدودی دموکراسی اجتماعی مورد ن ر سوسیالیست

تاارین مانی را مهشاااید بتااوان کرماا  ،(. در میااان روشاانفکران ایاان دوره 78 ،ب1384)اکبااری 

های لیبرال وی نیز مشهود اسات. اکباری،    ، هر چند گرایشکرد محسوبگرا  ناسیونالیست باستان

در  (74-66 ،الاف 1384)اکبری  "گرا گفتار ایرانیت سکو ر و باستان" درآخوندزاده و کرمانی را 

 . گیرد می ن ر

-1894ش./ 1202 -1272مستشااارالدوله ) خااان روشاانفکران دیگااری ن یاار میاارزا یوسااف

هاای   و میارزا عبادالرحیم طاالبوف نیاز در تارویج اندیشاه       "یک کلمه"م.( صاحب رساله 1824

در ایاران، اولاین   »آدمیات، مستشاارالدوله   اعتقااد  داشتند. به  تثییر مهمیخواهی  نوگرایان و قانون

(. 186 ،1340)آدمیات  « ای است کاه گفات، منشاث و قادرت دولات، اراده ملات اسات        نویسنده

یاک  "تشارالدوله نخستین کسی بود که در دوره استبداد ناصری، دل به دریاا زد و باا انتشاار    مس

را به زبان فارسی ترجمه کارد )آجاودانی    "اعالمیه حقوق بشر"مواد  ترین اصلی در ایران، "کلمه

تاا:  .)مستشاارالدوله، بای  « شود قانون به قبول ملت و دولت اجرا می» ،وی به اعتقاد(. 256 ،1383

(. در همان رساله، از آزادی عقیده، بیاان، قلام، اجتماعاات و    61 ،الف1384به نقل از اکبری  16

از همه تفکیک قوای مقننه از قوای مجریه، به شیوه جدید و تسااوی هماه    رت من  شکنجه، و مهم
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(. 256 ،1383مردم، از شاه و گدا، مسلمان و غیرمسلمان، در برابر قانون سخن گفات )آجاودانی   

واژه ملت متفاوت از واژه رعیت به کاار رفتاه    ،اکبری، در ادبیات سیاسی مستشارالدوله اعتقادبه 

هساتند  برخاوردار  حقاوق طبیعای    ازشود کاه   ملت به جماعتی اطالق می ،ویبه اعتقاد و است 

 (. 61الف،  1384)اکبری 

 آهری ناوگرایی اسات کاه    نفکرم.( روشا 1834-1910ش./  1213-1289طالبوف تبریازی ) 

خواهی،  کلمات ملیت، ملت» .دانست ( می3 ،1363)آدمیت  "نژاد ایرانی و ایرانی"همواره خود را 

( و قانون به طور وسای   62 ،الف1384)اکبری « ترقی ملتی، جسم ملی، تنسیج ملی و حب وطن

 نویسد:   کید بر اهمیت قانون و لزوم اجرای آن در جامعه میث. وی در تشود می مشاهدهو گسترده 

رود، چرا تخم ترقی ما،  پرستان پیش نمی گر ایرانی بخواهد بداند که چرا اقدامات وطنا

بی  ،کوشیم ینات ]آن[ میئشود ... به جهت آن ]است[ که خانه]ای[ که در تز نروییده، خشک می

گویند و  )تاکید از من است( می "قانون"ای است که او را  بنا است... و این بنا همان کلمه واحده

ملت و دولت و وطن و استقالل در معنی وجود نخواهد داشت  ،نداریم؛ و تا قانون نداریمما 

 (. 151و  150 ،1357)طالبوف 

محبات  "ق( درباره بیگانگی ایرانیان از 1311-1312یا سفینه طالبی ) احمدطالبوف در کتاب 

 نویسد:  می "مقدسه وطنی

عاراق و شاام نیسات، ایان وطان      گفتند این وطن مصار و   وقت فلسفی قدیم گذشت که می

شهری است کو را نام نیست. باید بفهمیم این وطن که وظیفه ما در حفظ او و ترقی او هار ناوع   

ایران است، که اسامی شهرهای معروفش شیراز، اصافهان، کرماان،    ،سپاری است فداکاری و جان

)طاالبوف   سات... کاشان، طهران و خراسان و قزوین و رشت و تبریز و خوی و سایر ملحقات او

1356، 93.) 

 ،1385)شیفر « بزرگ یکپارچه دولتی ساختارهای و مرکزی قدرتمند حکومت» طالبوف هوادار

 157 ،1982)بیات « بود عادی مردم بین در مذهبی رتبه عالی روحانیون کاهش نفوه طرفدار»( و 50

   (.50 ،1385به نقل از شیفر 

ناسیونالیسام روشانفکران پایش از    » ناد ده مای های مورد بررسای نشاان    نمونه همان طور که

ای بود از تصورات رمانتیک دربااره گذشاته ایاران و هویات ایرانای و اندیشاه        آمیزه ،مشروطیت

تماس نزدیاک باا   »(. در این دوره بود که 186 ،1381)انتخابی « حکومت قانون و حاکمیت مردم
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ومت خودکامه نه طبیعی اسات و ناه   طلبان و روشنفکران ایرانی یابت کرد که حک اروپا به اصالح

استبداد سلطنتی را دشامن هاتای آزادی، براباری و بارادری،     » نها(. آ17 ،1381)کاتوزیان « ناگزیر

و علمی و امپریالیسم خاارجی را اساتیمارگر    ییاندیشی مذهبی را مخالف طبیعی تفکر عقال مجز

)آبراهامیاان   «ساه بیازار بودناد    دانساتند و از هار   ناپذیر کشورهای کوچکی مانند ایران می سیری

خاواهی، و   اجتمااعی، آزادی  خواهی برابری»مذکور، های عمده روشنفکران  خواست (.80 ،1383

های ملای ایرانای، منا  دخالات      تجدید هویت و سنت ،(13 ،1385)اتابکی « گرایی رمانتیک ملی

نهادهاای سیاسای    سایس ثروحانیون در سیاست، وض  ن ام قانون اساسی جدید به شیوه اروپا، ت

کاه ابقاای    (257 ،1383جدید بر اساس حاکمیت ملی و ایجاد مبانی دولت مدرن باود )بشایریه   

 ند کاه ده ها نشان می . این یافتهکرد ( را ضمانت می34 ،1382استقالل ایران و هویت ملی )امانت 

صور ناسیونالیسم های لیبرال غرب، ت از ن ر روشنفکران ایرانی هم مانند بسیاری از ناسیونالسیت»

 (. 325 ،1378)کاتم « نمود بدون لیبرالیسم ناممکن می

دعاوتی باه باازخوانی هویات      ،روشانفکران  قبیال ایان   1های ناسیونالیستی رمانتیاک  گرایش

 نفکران ماذکور، اغلاب روشا   ،حاال  آن است. با این حفظسازی و  ملی ،فرهنگی و باستانی ایرانی

. هر چند ممکن است ایان  اند داشتههای سیاسی مدرن  آموزهگرایش ناسیونالیستی مدنی مبتنی بر 

تاوان دو دساته    شدت و ضعف داشته باشد. چنانچه دیدیم در این دوره مای  نهاگرایش در میان آ

های ناسیونالیستی سیاسی )مدنی( متناسب با تعریف هاچینسون و فرهنگی )باستانی( و تا  گرایش

هاای فرهنگای    که در زماره گارایش   را فیف مذهبیهای خ گرایشو حدودی زیرکانه و تاکتیکی 

فکران باه من اور    روشن»برخی از  ،. به همین دلیلکرداست، در میان روشنفکران ایرانی مشاهده 

های خود را اساالمی   پیشبرد اهداف خود درصدد جلب ن ر علمای دینی برآمدند و جوهر آرمان

راه پیشارفت و  در مذهب ماانعی   ،دیگر برخی گرچه به اعتقاد(. 257 ،1383)بشیریه  2«خواندند

 شد.  ترقی ایران تلقی می

                                                           
گرایانه  ی باستانها شهیانداز  توان یمی آنها بیان شد، ها شهیاندی از بخش کهی کرمانده و ی آخوندزاسوا. 1

یاد کرد که اکبری، گرایش وی را زیر عنوان  "نامه خسروان" سندهینوق.( 1246-1289ی قاجار )رزایم نیالد جالل

 کند. بندی می ( طبقه65الف، 1384)اکبری  "گفتار ایرانیت قومیت گرا"

 که "کلمه کی" کتابشق. به آخوندزاده درباره  1286ی الیانی جماد 29نمونه، مستشارالدوله در نامه مورخ  . برای2

، 1349 تیآدمو  258، 1383ی آجودان) نکردو  کندمنتشر  "ا سالم روح"آن را با نام  خواست یمظاهراً در آغاز 
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 قبلتا  ،های ناسیونالیستی مذهبی در ایران یعنی گرایش ،های ناسیونالیستی کانون سوم گرایش

گرا در واکانش باه    از مشروطه تا حدودی همسو و بعضاً در تعارض با دو گرایش مدنی و باستان

کاراناه و در   مواضعی محتاطاناه و محاف اه   مذکور، گرایشدر  ،استعمار شکل گرفت. با این حال

ایان  از آنجاایی کاه در   . شکل گرفت دو گرایش دیگر به ویژه گرایش لیبرالبه واکنشی  ،مواردی

هاای فرهنگای قارار دارد. ناوگرایی      در زمره گارایش  شود، توسل میهای مذهبی  گرایش به داده

ای در گذشته ایاران نداشات. اماا     پیشینه ،روشنفکراننواندیشی با همراه  ،طلب دولتمردان اصالح

تری در اجتماع سنتی ایران داشتند و در زمره نیروهای صاحب نفاوه   علما پیشینه و پیوند طو نی

 ،در ن ر علماا »ه با اینک. ندیوندهایی نیز با حاکمان داشتپو  شدند می محسوباجتماع سنتی ایران 

)لمبتاون  « حتی اگر حکومتی شایعی باود   شد، می حسوبمهر حکومتی ناعادل  ،در دوران غیبت

در عمل، در برابر دولت قرار داشته است )کاتوزیان  اهی( و شیعه معمو  در ن ر و گ107 ،1367

 ،1367)لمبتاون   "اصل دف  مضرات"و مبتنی بر  "آمیز رابطه متقابل مصلحت"اما  ،(65 ،ب1377

مبتنای   ،. مواض  روحانیون در برابر نوگرایاان کرد مناسبات بین دولت و علما را توجیه می ،(137

باه طاور    ،های نخستین و قارن ناوزدهم   سده نیز درطبقات مذهبی »بود.  "اصل دف  مضرات"بر 

کاافر  »این باود کاه   (. طرز تلقی رایج 115 ،1367)لمبتون « کردند کلی در برابر تلییر مقاومت می

 :نویساد  ایان واکانش مای    دربااره (. حاائری  130 ،1367)لمبتون « خواستار تلییر بود، نه مسلمان

هاای ناو و    ها، هنرهاا، و پدیاده   جهان اسالم، به جای کوشش در آموختن و آموزش دادن دانش»

نگااه داشاتن، از   پا در برابر ارورا سویه خویش  برتری همههمچنان همگام با زمان پیش رفتن، و 

چشم پوشید و آن را کفار و   ،نفرت کردهابراز  ،گرفت آنچه نو بود و از باختر زمین سرچشمه می

هاای   هاا و اندیشاه   (. به همین دلیال اسات کاه سیاسات    60 ،1368)حائری « الحاد به شمار آورد

و اغلب روشنفکران و  ندگیر گرا قرار می آما  حمالت مکرر روحانیون سنت، نوگرایانه این دوره

                                                                                                                                           
 نیبراهو  اتیآ، حیصح ثیاحادو  دیمجقرآن  ، ازونیزاسیلیویسی و ترقاسباب   یجمبه »... نوشت:  نیچن( 155

« است ونیزاسیلیویسی و ترقاسالم مان   نییآ ااسالم، ی نییآمخالف  زیچفالن  ندینگو گرید که ام کرده دایپ

 احکامبه امداد  ایگو که رسد یمشما چنان  الیخبه » سدینو یمی و(. آخوندزاده در پاسا 372، 1357)آخوندزاده 

« محال و ممتن  است بلکه کالداشت. حاشا و  توان یمی مجر نیزمفرانسه در مشرق  ونیتوسیکونست، عتیشر

در  تیمدرنی ازاما به  افتنی و یسنتمدرن و  میمفاه البافانهیخ "کرددرهم " نیا(. ظاهراً 101، 1355)آخوندزاده 

 ، به نحو افراطی همچنان ادامه دارد.        بالعکسسنت و 
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در سراسار قارن   » هماان طاور کاه   . هساتند این دسته از روحانیون انتقاد مورد  ،دولتمردان نوگرا

اعتاراض علیاه    مانناد هاای ضادتجددگرایی شارکت داشاتند،      برخی علماا در فعالیات   ،نوزدهم

« اصالحات ن امی عباس میرزا، ن ام جدید، اصالحات آموزشی و حقوقی امیرکبیر، امتیاز رویتار 

 (.  46 ،1379)آفاری 

های ایران و روسیه و بعدها  از جنگ ،ها در سده نوزدهم، همسویی روحانیون با ناسیونالیست

تر در دهه پایاانی هماین ساده در مااجرای تنبااکو       و به طور جدی 1در ماجرای قتل گریبایدوف

رابطاه متقابال   "هماان   ی فاوق، ماجراهاا  همهشود. در  آشکار می 1269-1271م. / 1890-1892

ای باود کاه سالطه     دهماجرای تنباکو نخستین جنبش گسترده تو. »گردد می مشاهده "آمیز مصلحت

 باا (. خبر فتوای تحاریم تنبااکو   250 ،1385)فوران « گرفت خارجی و دولت را مستقیماً نشانه می

(. ایان اولاین اعتاراض    51 ،1379)آفااری   یافات تلگراف به همه جا رسید و تحریم جنبه ملای  

 ،عادی شهرها همگانی موفق در تاریا اخیر ایران بود که در آن علما، تجددخواهان، تجار و مردم

دیگار   اکناون (. 111 ،1369هماهنگ علیه سیاسات دولات مشاارکت داشاتند )کادی       یاقدام در

شاد   گارا در صاحنه ظااهر مای     فکران تندرو، غیرمذهبی و ملی روحانیت به صورت متحد روشن

طلباان   هاا، علماا، و اصاالح    اتحااد اساسای باازاری   » ایان رخاداد،  (. پس از 254 ،1385)فوران 

(. هر چند این اتحاد نیز بار  111 ،1369)کدی « تجددگرا اهمیت خود را حفظ کرد غیرمذهبی یا

تا قبال از ساال   »نویسد:  و شکننده پایدار نبود. کدی می "آمیز رابطه متقابل مصلحت"منطق همان 

کرده نسابت باه علماا تاا حادودی موضا         گرای تحصیل طلبان غرب اکیر اصالح ،میالدی 1890

خاساتند و باا    (. علماا نیاز باه نوباه خاود باه تالفای برمای        107 ،1369)کدی « خصمانه داشتند

ای  ها از نامه ه. ژرفای این منازعکردند مقابله می هاهای آن و اندیشه اه سیاست باهای مذهبی  توجیه

خاان سپهساا ر و مخالفات وی باا احاداا       علیه میرزا حساین ، بر علی کنی که مالآشکار است 

 نوشته است: آهن به ناصرالدین شاه راه

                                                           
ها اتفاق افتاد و بیانگر  ای بود که با الهام مذهبی علیه خارجی اجرای قتل گریبایدوف اولین واقعه. به اعتقاد کدی، م1

(. فوران این رویداد را مقاومت 82، 1369های غربی با آنها بود )کدی  تنفر بسیاری از ایرانیان از نحوه رفتار قدرت

 (.239، 1385فوران داند ) مردمی ایرانی در برابر سلطه و قدرت خارجی )روسیه( می
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با هجاوم عماوم    ؛شود که جماعت اروپایی به ایران سرازیر شوند آهن موجب می ساخت راه 

کدام عالمی در ایران خواهد ماند و اگر بماناد جاانی و نفسای     ،آهن فرنگیان در بالد ایران از راه

 ،1369لگار به نقل از آ 124-126 ،1336داشته باشد که یک دفعه وادینا و واملتا بگوید )تیموری 

269.) 

 نوشاته  "آزادی کلمه قبیحاه "در شرحی که مالعلی کنی، ضمن بدگویی از سپهسا ر، درباره 

کلماه قبیحاه آزادی ... باه ظااهر     »نویسد:  . مالعلی کنی میشود روشن می انموض  مخالفاست، 

و در باطن سرا پا نقص است و عیوب. این مسثله بر خالف جمیا    نماست و خوب خیلی خوش

(. باه  200 ،1351)آدمیات  « ع ام و حکام وا مقام است... ینسالط حکام رسل و اوصیا و جمی ا

ای اسات   همان شایوه  "،آزادی"شیوه استد ل و ن ر مالعلی کنی در مخالفت با  ،آجودانی اعتقاد

به جنگ اندیشه  ،اهلل نوری در دوره مشروطیت، بر اساس همان نوع استد ل که بعدها شیا فضل

دو دلیل برای مقابله روحانیون  ،(. به باور آلگار250 ،1383برخاست )آجودانی  "ی خواهیآزاد"

شد، و این تقویت  هر نوع کوشش در راه نوآوری به تقویت دولت منجر می»وجود دارد: نخست 

گسترش قلمرو امتیازات دولات باود، کاه نااگزیر علماا در برابار آن باه مقاومات          ،به نوبه خود

دانش مذهبی آناان را   ،قید و شر  علما به الگوهای اروپایی تسلیم بی»و دوم اینکه « خاستند برمی

 ،1369)آلگاار  « بارد  کرد و علت وجودی آنان را باه کلای از باین مای     به مسایل جامعه بیگانه می

گارا   منازعه میان دو دسته گارایش ناوگرا و سانت    ،اگر استد ل آلگار را بپذیریم ،(. بنابراین263

دولت قدرتمند و یک ن کردرای فراهم ب ،که یکی با اتکا بر دستاوردهای نوین بشری دوجود دار

و دیگری در تالش برای تضعیف دولت و ملتی مطی ، تااب  و تحات    کند تالش میملت سیاسی 

خواهان یبات وضاعیت   و اشخاصخواهان تلییر افراد منازعه میان  ،امر روحانیون است. در واق 

 یهاا  از ایان اخاتالف   هاایی  ، جنباه موضوع مورد بحاث ماا مرباو  اسات     . تا جایی که بهاست

و باه ویاژه در    1357سال بعد در جریان انقاالب   72بعدها در انقالب مشروطه و  ،ناسیونالیستی

بین رویدادهای سده ناوزدهم و  »شد. آلگار به درستی  مشخص قالب ایدئولوژی روحانیون شیعه

  (.  385 ،1369)آلگار « بیند استمراری می 1357خیزش اخیر در ایران / انقالب 
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 گيری بحث و نتيجه

هماان  اش از گذشته پیشامدرن ایران، مادرن اسات و    گیری ن ر از بهره ناسیونالیسم ایرانی، صرف

همزاد گریزناپاذیر مدرنیتاه ایرانای و آغاازین مراحال       شود، میحاضر مشاهده  مقاله طور که در 

میسار اسات و ایان     ،است. در  ناسیونالیسم ایرانی در این قالاب آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن 

مورد توجه قرار  "گذار"ترین ویژگی معاصر جامعه ایران یعنی دوره  استد ل را باید از من ر مهم

محصول وقوع بحران ناشی از رویاارویی   ،های ناسیونالیسم ایرانی در این دوره داد. پیدایش زمینه

های پیاپی و احساس حقاارت ایرانیاان در    ت و شکستیقراو ن مدرن شاجتماع سنتی ایران با پی

ناسیونالیسام نتیجاه ضاروری شارایط     »های آن دوره است. حق باا گلنار اسات کاه      برابر قدرت

(. 16-15 ،1388)گلناار « اجتماااعی خاصاای اساات... ]و[ بااه هاایچ روی امااری اتفاااقی نیساات  

( داشته و ناوعی احسااس   23 ،1386شایخی )م "وجهی سلبی"ناسیونالیسم ایرانی از همان آغاز 

به تشکیل ناسیونالیسم تدافعی ایرانی منجر شاد )اتاابکی    ،کشور فکرانستیزی در میان روش بیگانه

 یطلبی استعمار بیرونی( و امر (. ناسیونالیسم ایرانی واکنشی به یک امر بیرونی )توسعه18 ،1381

گرایاناه و در پای    آهربایجان به صاورت نخباه   آن درونی )استبداد داخلی( بود که زادگاه نخستین

پیشاامدرن، و باه    "وحدت ساختاری"، "انسجام ن ام"ت و از بین رفتن یرویارویی ایران با مدرن

خطر افتادن استقالل آن شکل گرفت. ناسیونالیسم توجه خود را به لازوم برسااختن یاک دولات     

 هایتهدیاد  باا دلیل نیست که  . بیردکمقتدر ایرانی برای حفظ استقالل و یکپارچگی ایران جلب 

تقویات دولات و باه ویاژه      ،ساازی  بیشاتر بار دولات    ،دولتمردان ناسیونالیسات ایرانای   ،یادشده

 مندانهای دولتماردان و اندیشا   تالشبا وجود سازی بنیه ن امی دولت ایران تمرکز کردند.  مدرن

ملای و ناه اساتقالل ملای     ناسیونالیست ایرانی تا پایان سده نوزدهم نه هویت ملی، ناه وحادت   

ایرانای ... از  »ها همچنان تداوم یافتند و تا پایاان هماین ساده     کدام حاصل نشد و این بحران هیچ

 (.160 ،1368)پو   « یک وطن جام  و کامل خبری ندارد

گاناه ناسیونالیسام ایرانای )باساتانی، ماذهبی و مادنی(        های سه زمینه گرایش ،در همین دوره

حفظ استقالل ایران در واکانش باه تهدیاد    درباره  ،های ناسیونالیستی گرایش  . همهگردیدفراهم 

 ،و هویت ایرانی "ممالک محروسه"استعمارگران و دفاع از قلمرو و تمامیت ارضی و یکپارچگی 

فکران ایرانای  نداشتند، هر چند که روش کارشان متفاوت بود. دولتمردان و روشا  موض  مشابهی

از فرهنگ سانتی )ایرانای و اساالمی( و هام از     هم ضداستعماری خود های  این دوره در گرایش
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هاای   عالوه بر اینکه بر دساتاوردها و اندیشاه   آنها ،بر این اساس .کردند فرهنگ مدرن استفاده می

باه ویاژه    ،را با پیشینه ایاران  شان یهای ناسیونالیست در مواردی نیز گرایش ،کردند کید میثمدرن ت

پوششی مذهبی نیز بارای آن   ،آمیزی مصلحت نحودادند و در مواردی به  می پیشینه باستانی پیوند

 ای از ر گوناه کردناد و با   روحانیون به مذهب شیعه مراجعه مای  ،. در همین دورهکردند فراهم می

کاه  ضداساتبدادی بایاد گفات     یهاا  همبارز بارهکردند. اما در کید میتاناسیونالیسم ابتدایی مذهبی 

سااز ائاتالف باا دو گارایش      هاای ناوین باود کاه پیشاگام و زمیناه       آماوزه  ناسیونالیسم مدنی باا 

کاه بعادها   »های مذهبی شاد   گرا و گرایش یعنی ناسیونالیسم باستان ،ناسیونالیستی فرهنگی دیگر

ای از مجماوع   ایدئولوژی جنبش مشروطیت را ساامان داد، کاه در پای برسااختن تعریاف تاازه      

 ،الاف 1384)اکباری  « در برابر دستگاهی به نام دولت بودشهروندان یک کشور به میابه یک ملت 

مواضا  کماابیش    ،جاویی اساتعمار   های ناسیونالیساتی در برابار سایطره    (. گرچه همه گرایش87

تار باوده اسات و در عاوض      طلاب قاوی   نزد دولتمردان اصاالح  ،مشابهی داشتند، اما این مواض 

 این حال، تاختند. با گرایی می زادی و قانونآ ،روشنفکران بیشتر بر استبداد و موان  حاکمیت ملت

های یادشده در قالب ایدئولوژی رسمی حکومات سانتی قاجاار     کدام از گرایش در این دوره هیچ

را گیلبرت و هاچینساون   ،دیدگاه اسمت ،های ناسیونالیستی ایرانی این تنوع گرایش قرار نگرفت.

 تثییاد هاای متفااوت    بینای  مینه متنوع و جهاان های ناسیونالیستی با توجه به ز تنوع گرایشدرباره 

 کند.   می

های مدرن فرادست در یک رابطه اساتعماری   در مجموع رویارویی یک جامعه سنتی با دولت

توان باه شاکل زیار بار اسااس       و پیدایش بحران در جامعه فرودست یادشده همانند ایران را می

 ،کرد. در ایان دوره ترسیم ن ریه هاچینسون ن ریه نیرن و با در ن ر گرفتن نقدهای وارد شده، و 

ت ینااگزیر یاا باه مادرن     ،داده فکران( در پاسا به بحران رخ مردان و روشن نخبگان ایرانی )دولت

گرایند یا در حسرت گذشته باشکوهشان )باستانی/ مذهبی(، در صورت وجود آن، به گذشاته   می

گیرناد. شاواهد    ندهی مجدد جامعه پای مای  را در ساما یتبرند، یا ترکیبی از سنت و مدرن پناه می

و  ردهمسویی بیشتری وجود دا ،گرا بین دو گرایش ناسیونالیستی مدنی و باستانکه دهد  نشان می

هاای موقات، در ماواردی در تعاارض باا       هاا و ائاتالف   این دو گرایش، سوای مصلحت اندیشی

هاای آخونادزاده،    اندیشاه  تاوان در  گرایش مذهبی )اسالمی( قرار داشتند و این اخاتالف را مای  
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هاای   مخالفات علماا باا سیاسات    عالوه بار ایان،   . کردکرمانی، طالبوف و مستشارالدوله مشاهده 

 کند. یید میتثواگرایی را این نیز مذکور طلب در دوره  دولتمردان اصالح
 

 

 

 

 

 

 

 
 های ناسيوناليسم در ايران سده نوزدهم (: الگوی پيدايش زمينه1شکل )

در  ،هاای سیاسای و فرهنگای    شناسای و همگرایای و واگرایای برداشات     گوناه توجه به ایان  

از تنوع زیاد  ،هنگامی که عناصر متشکله یک جامعه ملی». به ویژه داردسازی ایرانی اهمیت  ملت

معمو  یکی از ایان   –مطلبی که در مورد ایران صادق است  –برخوردارند ]دارای اهمیت است[ 

(. 48 ،1372)کااتم  « سازد و آن را مشخص می دگرد میتبدیل امعه به هسته اصلی این ج ،عناصر

های ناسیونالیساتی سیاسای )مادنی( یاا      شناسی توان گونه می ،شناسی از ملت متناسب با این گونه

 ،های سیاسی، فرهنگی یا قومی گیری از داده که با بهره کردارائه را گرا و مذهبی(  فرهنگی )باستان

پدیاد   منفای یاا  میبات   ارند و نتایج ایدئولوژیک متفاوت یاا مشاابه و  پیامدهای خاص خود را د

را پدیاد  هاای متناوع دیگاری     نسخه ،ها متنوعی از این داده یها . در مواردی نیز ترکیبآورند می

 . آورند می

کامل، صرفا با آنچه در ایران  طورگیری، هر چند نه به  هکر است که این نتیجهشایان در پایان 

دامنه ایان بحاث باه هماین دوره ایاران محادود       از این رو،  تطابق دارد. دید آمد،پ سده نوزدهم

های دیگار تااریا معاصار     های دیگری در این دوره و دوره تا اینکه با شواهد یا پژوهش شود می

 .گرددسازی ایرانی روشن  ها و فرایند ملت ایران تکمیل شود، و زمینه

 های جهانی قدرت

دولت 

 سنتی

های  داده

 سنتی
 

 های مدرن داده

 آگاهی

 خبگان ن

 جامعه سنتی

ناسیونالیسم فرهنگی )ناسیونالیسم 

 گرایی/ مذهبی( باستان

های  ناسیونالیسم فرهنگی و سیاسی )ترکیب

های ناسیونالیستی مدنی،  مختلف از گرایش

 باستانی و مذهبی(

 ناسیونالیسم سیاسی )مدنی(

 پیدایش

 بحران  
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 اسالمی.  
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 تهاران:   .1369 .ه یعقاوب آژناد  ترجما  ق. 1215-1332تاریا اقتصادی ایران عصر قاجار، بی. تا.  .عیسوی، چارلز

 گستره.

 1384 .پاور  ترجماه هرماز هماایون    .الکساندر ماتیال زیر ن ر  .المعارف ناسیونالیسم در دایره ."خاورمیانه" . بی. تا.ش، هلیلیفر. 

 .431-450. صص: تهران: انتشارات وزارت امور خارجهجلد اول.  

 تهران: رسا.  .1385 .ترجمه احمد تدین .جتماعی ایرانمقاومت شکننده: تاریا تحو ت ا . بی. تا.فوران، جان 

 تهران: کویر. .احمد تدین .ناسیونالیسم در ایران .1378 .کاتم، ریچارد 

 جیماز   .نفت، ناسیونالیسام ایرانای   ،مصدقناسیونالیسم در ایران قرن بیستم و دکتر محمد مصدق در  .کاتم، ریچارد

  .  33-75صص: تهران: گفتار. .1372 .وشنگ مهدوی و کاوه بیاتترجمه عبدالرضا ه .بیل و ویلیام راجرلویس

 1381 .ترجماه علیرضاا طیاب    .تضاد دولت و ملت: ن ریه تاریا و سیاست در ایرانبی. تا.  .کاتوزیان، محمدعلی. 

 تهران: نی. 

 ناه مقالاه    . دراقتصادی در ایران -جامعه کم آب و پراکنده: الگوی تحول درازمدت اجتماعی. کاتوزیان، محمدعلی

تهاران:   .1377 .ترجمه علیرضا طیاب  .محمدعلی کاتوزیان .نفت و توسعه اقتصادی ،در جامعه شناسی تاریخی ایران

 .58-90صص:  مرکز.

 ناه مقالاه در   ای تطبیقی درباره دولت، سیاست و جامعاه ایاران در    حکومت خودکامه: ن ریه. کاتوزیان، محمدعلی

 تهران: مرکز. .1377 .ترجمه علیرضا طیب .محمدعلی کاتوزیان .توسعه اقتصادیشناسی تاریخی ایران، نفت و  جامعه

 .4-58صص: 

  .تهران: قلم. .1369 .ترجمه عبدالرحیم گواهی .های انقالب ایران ریشهکدی، نیکی آر 

 تجدد آمرانه: جامعاه و دولات در عصار    . در 1300-1305ارتش، جامعه مدنی و دولت در ایران:  .کرونین، استفانی

 تهران: ققنوس. .1385 .خواه ترجمه مهدی حقیقتمولف تور  اتابکی.  .رضا شاه

 تهران: مرکز. .1388 .ترجمه سید محمدعلی نقوی .ناسیونالیسم .گلنر، ارنست 

 .در زمینه ایران شناسای  .های دگرگونی اجتماعی در ایران در قرن نوزدهم میالدی زمینه بی.تا. اس.  . لمبتون، آن. 

 لف.  ؤتهران: م .1367 .ترجمه چنگیز پهلوان. چنگیز پهلوان

  .تهران: گیو. .1379 .ترجمه چنگیز پهلوان .علمای ایران و جنبش اصالحی مشروطیتبی.تا. لمبتون، آن.  . اس 

 شهروند .گرایی در خا  چپ نهال ملی .1386 .مشایخی، مهرداد.   

 ان: دانش.تهر .محیط طباطبایی .مجموعه آیار .1327 .الدله خان ناظم ملکم 

 نهاا کید بر خاساتگاه قاومی آ  تابررسی گرایش دانشجویان ایرانی به ناسیونالیسم : با  .1390 .اهلل میرزایی، سید آیت. 

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی.. دکتریرساله 

  .گاری جای.    .خیشناسای تااری   در تااریا نگااری و جامعاه    .شناسی تاریا نو در جامعهبی.تا. همیلتون، گری جی

 تهران: کویر. .1385 .ترجمه هاشم آقاجری .دیگرانرندال کولینز و  ،همیلتون

 تهاران: کتااب    .تاریا روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم .1355 .هوشنگ مهدوی، عبدالرضا

 سیمرغ.

 تهران: ققنوس. .1385 .واهخ ترجمه مهدی حقیقت .تیفکری ایران با مدرن یرویارویبی.تا.  .وحدت، فرزین 
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